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Mestská rada v Levoči 

 
Z Á P I S N I C A 

č. 11 

z 11. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  16. septembra 2020 

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

1. Otvorenie a program zasadnutia 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril 11. zasadnutie MR 
v Levoči. Ospravedlnil neprítomnosť pani Kravecovej a pána Lorka. Konštatoval 
uznášaniaschopnosť. Navrhol overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil 
prítomných s programom podľa pozvánky. 
 
Radoslav Kellner – zhodli sme sa na komisii, že najdôležitejšie je dať politické stanovisko, čo 
chcem parkovací systém, alebo nie. A potom riešiť, či to bude EEI, či to bude niekto iný, 
alebo si sami vymyslíme systém. Možno sa treba zamyslieť v tej úrovni, či vôbec to chceme. 
Ak to chceme, tak spoplatníme všetky parkoviská, vyriešime rezidenčný systém a všetky veci 
a potom nech sa hľadá firma. Lebo toto bolo opačne. Prišla firma a oni povedali, ako si to 
predstavujú. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – oni tu už majú prístroje, aj im končí zmluva, preto sa 
uchádzali o to. Môžeme to najskôr rozdebatovať medzi poslancami a potom ich pozveme na 
najbližšie MZ. 
 
Radoslav Kellner – na začiatku by malo byť niečo také, že MZ prejaví záujem, že chceme ten 
systém. Je to dosah na všetkých obyvateľov a malo by to byť politické rozhodnutie. Či áno, 
alebo nie a keď áno, tak potom nech oddelenie hľadá riešenia. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – čiže máme pripraviť na MZ taký návrh, deklaratórny, že 
MZ má záujem zaviesť parkovací systém v celom meste? 
 
Radoslav Kellner – áno, parkovací systém, ale celej Levoče, aby sa riešili aj sídliská. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dáme to teraz do programu MR. MR to prerokuje. Navrhneš 
tam toto uznesenie, čo šlo z komisie a dáme to do MZ. Ale bez toho, že by sme niekoho volali 
teraz na MZ.  
 
Radoslav Kellner – nikoho nechceme volať. Len deklarovať politicky, či chceme, alebo 
nechceme. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dobre. Dáme za bod parkovacie plochy na sídlisku Západ 
v programe bod č. 15, pred poskytnutie dotácie. Návrh daj tam, máš zápisnicu z komisie. 
Zámer vytvorenia parkovacieho systému v meste Levoča. Tak to nazveme ten bod. Môžeme 
hlasovať o programe doplnenom? 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR  

Hl. za  4 proti 0   zdr  0  
 
MR schvaľuje program zasadnutia Mestskej rady s doplnením. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za 4 proti  0 zdr     0 
 

MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice: Miroslav Čurilla, Miroslav Dunčko.  
T: ihneď          Z: Ing.Vilkovský, MBA        
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Nikolaj Kučka vykonal kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia Mestskej rady, ktorá 
sa konala dňa 16.06.2020. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka - 53 uznesení bolo prijatých na zasadnutí MR dňa 16.06.2020. Uznesenia 
č. 1, 2, 3, 7, 8, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 51, 52 a 53 boli 
splnené, skončili v MR. Ostatné boli predmetom MZ dňa 25.6. a 3.7.2020. Budú predmetom 
kontroly plnenia uznesení na nasledujúcom MZ. 
  
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 4 proti  0 zdr   0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 10. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Drahomirecký – čo sa týka prvého bodu, našli sme anomáliu z minulosti. Treba to dať 
do súladu. 
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UZNESENIE č. 4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti v lok. Ulica Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a 
to pozemku parc. č. KN-E 2631/4 – orná pôda s výmerou 10 m2 v podiele 1/24-ina od Márie 
Kovalančíkovej, rod. Glodžáková, nar. 23.2.1946, bytom Slienica č. 332, pre Mesto Levoča, 
IČO: 00329321, za kúpnu cenu 25,00 eur/m2 z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania 
pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka. 
T: 31.03.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti v lok. Ulica Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a 
to pozemku parc. č. KN-E 2631/4 – orná pôda s výmerou 10 m2 v podiele 23/24-in od Mgr. 
Gabriely Redelšteinerovej, rod. Hudáková, nar. 26.10.1979, bytom Železničný riadok č. 
1226/16, Levoča, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321 za kúpnu cenu 10,00 eur/m2, z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka. 
T: 31.03.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská 
Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/38 – orná pôda s výmerou 658 m2, 
ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 6916/1 – orná pôda s výmerou 19 390 m2, k. ú. 
Levoča na podklade Geometrického plánu č. 17/2020, vypracovaného dňa 25.03.2020 Ing. 
Pavlom Kostelníkom (IČO: 41686187), úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 02.04.2020 pod číslom G1-97/20, pre Ing. Vladimíra Staneka, 
rod. Stanek, nar. 12.11.1960 a Máriu Stanekovú, rod. Šubová, nar. 10.07.1966, obaja trvale 
bytom Narcisová 3229/6, Spišská Nová Ves, SR do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská 
Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo výlučnom 
vlastníctve žiadateľa a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych 
sietí v tejto lokalite. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľná – časť parcely č. KN-C 2815/1 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou cca 70 m2  , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre 
Daniela Polláka, rod. Pollák, nar. 12.07.1992, trvale bytom Nad tehelňou 1458/30, 054 01 
Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, 

ktorých žiadateľ je podielovým spoluvlastníkom: pozemku parc. č. KN-C 2815/2, domu s. 
č. 1458 a pozemku parc. č. KN-C 2829, na ktorom je tento dom postavený;   

- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľovi rozšíriť si záhradu a zrealizovať 
oplotenie;  

- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
Žiadateľ  si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
JUDr. Pavol Papcun – postavenie majetkovej komisie k tomuto bodu je, že máme za to, že by 
to znemožnilo rozvoj stredu obce.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – no a potom aj ostatní by chceli začať žiadať to isté ako pani. 
 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  0 proti  4 zdr 0= NEODPORÚČA 
 
MR neodporúča MZ 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina – časť parcely č. KN-C 6871/18 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou cca 440 m2  , ktorý bude oddelený na podklade geometrického 
plánu pre Helenu Matvejovú, rod. Bartkovú, nar. 21.07.1963, trvale bytom 053 06 Bijacovce 
č. 54, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, 

ktorých žiadateľka je vlastníčkou: pozemku parc. č. KN-C 6871/24 a domu s. č. 1286 na 
ňom postaveného;   

- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľke zriadiť záhradu;  
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
Žiadateľka  si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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JUDr. Pavol Papcun – treba dbať na to, aby cesta poza športovú halu ostala zachovaná. To je 
jediný prístup aj k zadnej časti internátu zdravotky. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – aj geodet dbal na to, aby tam zostalo viac miesta, než je na 
príjazdovej ceste poza trafostanicu. Prejazd je medzi trafostanicou a úžitkovou halou. 
Zhoršenie šírkových parametrov nespôsobí ani predaj. 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  3 proti  0 zdr 1 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Baštovej – časť parcely č. KN-C 297/1 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou cca 59 m2  , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre 
MVDr. Evu Sabolovú, rod. Mikulovú, nar. 24.12.1970, trvale bytom Československej 
armády 4732/18, 080 01 Prešov, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, 

ktorých žiadateľka je podielovou spoluvlastníčkou s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 
¾-iny: pozemku parc. č. KN-C 298 a domu s. č. 550 na ňom postaveného;   

- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľke zriadiť záhradu a zrealizovať stavbu 
garáže;  

- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
Žiadateľka  si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. 
Ulica Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1838/5 – 
zast. pl., s výmerou 8 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C1839/3 – záhrada, 
s výmerou 14 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 20/2014, 
vyhotoveného dňa 25.4.2014 geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 
30.4.2014 pod č. 119/14 (ďalej len „GP č. 20/2014“) od pozemku parc. č. KN-E 2634/1 – 
záhrada, s výmerou 84 m2, pre Katarínu Mihalikovú, rod. Maľaková, nar. 11.11.1959, 
bytom Jána Francisciho č. 1697/24, Levoča, Alžbetu Lipniakovú, rod. Maľaková, nar. 
1.5.1962, bytom Jána Francisciho č. 1773/43, Levoča, Ľudmilu Janoušovú, rod. Maľaková, 
nar. 10.4.1967, bytom Švabinského č. 542, Hřebeč, ČR a Mgr. Janu Špindorovú, rod. 
Maľaková, nar. 3.1.1974, bytom Považská Teplá č. 321, všetci v rovnakom spoluvlastníckom 
podiele, za kúpnu cenu 20 eur /m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že pozemky sú oplotené a zastavané drobnými stavbami vo vlastníctve 
žiadateľov,  nie je k ním žiaden prístup z verejného priestranstva, sú pre mesto nevyužiteľné 
a prebytočné. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľnosti 

Hl. za  4 proti  0 zdr  
 
MR odporúča MZ  schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. 
sídl. Západ k.ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2868/275 – ost. pl., 
s výmerou 35 m2,  ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-
64/2020, vyhotoveného dňa 31.8.2020 geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 20/2014“) 
od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 26137 m2, pre Michala Nováka, rod. 
Novák, nar. 3.8.1984, bytom Jána Francisciho č. 1648/7, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 35 
euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok pre 
mesto je nepotrebný, nedá sa využiť na výstavbu stavby garáže z dôvodu nedodržania 
manipulačného priestoru miestnej komunikácie a priestoru pre vstup do okolitých garáží tak, 
ako to vyžaduje predpis technickej normy a zastavaním pozemku stavbou skladu so vstupom 
z hlavnej stavby - garáže sa zabráni jeho znečisťovaniu a vytváraniu skládok domového 
a iného odpadu. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – má to byť múzeum vojenského výcvikového priestoru. Je to 
zámer. Majetková komisia nesúhlasí. Skôr navrhujú formu nájmu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – stanovisko majetkovej komisie - mala pochybnosti o tom, čo sa tam 
vlastne bude robiť. Skôr nejaký bufet, je to strategicky položené. 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti  3 zdr 1 = NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať 
nehnuteľnosti v lok. Fedorkin jarok, k. ú. Levoča, a to stavbu s. č. 2157 a pozemky parc. č. 
KN-C 10073 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2 a KN-C 10074 – zast. pl. a nádv. s výmerou 
3 m2, na ktorých je stavba s. č. 2157 postavená, pre Jozefa Tatranského, rod. Tatranský, nar. 
22.12.1965, bytom Duklianska 3432/56, Spišská Nová Ves, v celosti, za kúpnu cenu určenú 
znaleckým posudkom, vypracovaným na náklady kupujúceho, upravenú v súlade 
s ustanovením Článku 14, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení v prípade, ak kupujúci predávané nehnuteľnosti kupuje z dôvodu, že tieto 
budú významne zhodnotené a prispeje sa tým k rozvoju mesta v oblasti zdravotných, 
cirkevných, sociálnych, športových, kultúrnych potrieb alebo v oblasti bytovej politiky, a 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento majetok nie je pre 
plnenie úloh mesta potrebný, je v značne zanedbanom stave, mesto nedisponuje finančnými 
prostriedkami na rekonštrukciu stavby, vzhľadom na parametre nie je pre mesto samostatne 
využiteľný (predovšetkým s ohľadom na polohu nehnuteľností, veľkosť stavby a pozemkov a 
existenciu ochranného pásma VN a trafostanice v bezprostrednej blízkosti) a realizáciou 
zámeru žiadateľa by došlo k rozvoju mesta v oblasti športových a kultúrnych potrieb. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti  0 zdr 4 = NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať 
nehnuteľnosť na Potočnej ulici v Levoči, k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 
3056/1 – zast. pl. a nádv. s výmerou cca. 1 026 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Levoča, 
Potočná 6, 054 01 Levoča, SR, IČO: 31952330, v celosti, za kúpnu cenu 1 ,00 eur / m2 
v súlade s ustanovením Článku 14, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 
Levoča v platnom znení v prípade, ak kupujúci predávané nehnuteľnosti kupuje z dôvodu, že 
tieto budú významne zhodnotené a prispeje sa tým k rozvoju mesta v oblasti zdravotných, 
cirkevných, sociálnych, športových, kultúrnych potrieb alebo v oblasti bytovej politiky, a 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že kupujúci má zámer na 
predmetnom pozemku zrealizovať výstavbu pastoračného centra s príslušenstvom, čím dôjde 
k rozvoju mesta aj tejto konkrétnej lokality v oblasti cirkevných sociálnych a kultúrnych 
potrieb. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
Miroslav Čurilla – máme zámer, že pri časti Košickej brány by mali byť zriadené toalety. Aj 
s ohľadom na mariánsku púť. Je to návrh, čo sa týka garáží, bude to možno VOS. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – budú sa predávať v takom stave ako sú. 
 
JUDr. Pavol Papcun - ak existuje alternatíva, k tým verejným toaletám, v podstate v tejto časti 
naokolo nie sú.  
 
Miroslav Čurilla – nutnosť verejných toaliet v tejto lokalite je opdstatnená, každý s tým bude 
súhlasiť, že tak to je. Súvisí aj s parkoviskom a vstupom na parkovisko. 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  3 proti  0 zdr 1  
 
MR odporúča MZ schváliť predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Sadovej – v areáli Základnej školy na Nám. Štefana Kluberta v Levoči (so 
vstupom z ulice Sadovej), a to: 
- garáže s. č. 3474 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3267/2 – zast. pl. a nádv., 

s výmerou 35 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3267/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 35 m2 ; t. 
č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 

- garáže s. č. 3475 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3267/3 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 22 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3267/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m2 ; t. 
č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 

formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje  tieto podmienky súťaže:  
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny:  
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- garáže s. č. 3474 na pozemku parc. č. KN-C 3267/2:  minimálne  5 561,70 eur;  
- pozemku parc. č. KN-C 3267/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 35 m2: minimálne  979 

eur; 
- garáže s. č. 3475 na pozemku parc. č. KN-C 3267/3:  minimálne 3 479 eur;  
- pozemku parc. č. KN-C 3267/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m2: minimálne   

615,30 eur; 
b) predmetom návrhu na uzavretie zmluvy predloženého jedným navrhovateľom, resp. 

navrhovateľmi môže byť len jedna garáž s pozemkom, na ktorom je postavená; 
c) návrh zmluvy bude obsahovať záväzok zachovať účelové určenie stavby garáže; 
d) návrh zmluvy bude obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 eur, pre prípad 

porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle písm. c) týchto podmienok súťaže; 
e) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na 

účet mesta; 
f) súhlas  navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak 

navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok za návrh na 
vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej 
výzvy vyhlasovateľa; 

g) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude: 
- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta; 
- súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle písm. f) týchto podmienok súťaže; 
- výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 

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

i) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Garáž 3474 + pozemok“, 
resp. „Garáž 3475 + pozemok“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do 
podateľne budovy MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra 
Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

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

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

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

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

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. 
Popradská cesta k. ú. Levoča, t.j.:  - pozemok označený novým parc. č. KN-C 4873/16 – tr. 
tráv. porast, s výmerou 204 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 4873/18 – tr. tráv. 
porast, s výmerou 60 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 33981302-
37/2020, vyhotoveného geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 37/2020“), od pozemku 
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parc. č. KN-C 4873/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 733 m2, pozemku parc. č. KN-C 4873/3 – 
tr. tráv. porast, s výmerou 735 m2 a pozemku parc. č. KN-C 4873/7 – tr. tráv. porast, 
s výmerou 930 m2, ktorých vlastníkom je Ing. Jozef Babej, rod. Babej, nar. 2.3.1955 a manž. 
MUDr. Alena Babejová, rod. Harapašová, nar. 3.7.1956, obaja bytom Lomnická 1704/18, 
Levoča, v celosti a spoluvlastníčky podiel k pozemku označenom novým parc. č. KN-C 
4873/17 – orná pôda, s výmerou 117 m2, ktorý bol oddelený na podklade GP č. 37/2020 od 
pozemku parc. č. KN-C 4873/6 – orná pôda, s výmerou 712 m2, ktorého podielovým 
spoluvlastníkom je Ing. Jozef Babej, rod. Babej, nar. 2.3.1955 a manž. MUDr. Alena 
Babejová, rod. Harapašová, nar. 3.7.1956, obaja bytom Lomnická 1704/18, Levoča, v podiele 
3/15-iny za 
- spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. KN-C 4873/6 – orná pôda, s novou výmerou 595  
m2, ktorého výmera bola oddelená na podklade GP č. 37/2020, od pozemku parc. č. KN-C 
4873/6 – orná pôda, s výmerou 712 m2 a ktorého podielovým spoluvlastníkom je Mesto 
Levoča, IČO: 00329321, v podiele 3/15-iny; 
po zámene pozemkov výlučným vlastníkom pozemkov označených novými parc. č. KN-C 
4873/16 a parc. č. KN-  C 4873/18 sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321, v celosti 
a podielovým spoluvlastníkom pozemku  parc. č. KN-  C 4873/17 sa stane mesto Levoča, 
IČO: 00329321, v podiele 3/15-iny a podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. č. KN-C 
4873/6 sa stane Ing. Jozef Babej, rod. Babej, nar. 2.3.1955 a manž. MUDr. Alena Babejová, 
rod. Harapašová, nar. 3.7.1956, obaja bytom Lomnická 1704/18, Levoča, v podiele 3/15-iny, 
rozdiel vo výmere mesto doplatí vo výške 7 eur/m2 s tým, že z kúpnej ceny bude odpočítané 
neoprávnené užívanie pozemku, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že pozemky vo vlastníctve Ing. Jozefa Babeja a manž. sú zastavané 
prístupovou komunikáciou a pozemok v podielovom spoluvlastníctve Mesta Levoča, je 
zastavaný stavbou LPG stanicou, ktorej vlastníkom je Ing. Jozef Babej a manželka. 

T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 

        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou: „Napojenie objektu na elektrinu“ 
zriadenie vecného bremena pôsobiaceho in rem v prospech každodobých vlastníkov pozemku 
nachádzajúceho sa v katastrálnom území Levoča -parc. č. KN-C 3235, ktorého vlastníkom je 
t. č. Mgr. Jozef Marián Brincko, rod. Brincko, nar. 25.03.1964, trvale bytom Levoča, SR ako 
oprávnených z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného 
z vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, t. č.  zapísaných v katastri nehnuteľností  

na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča: parc. č. KN-C 3421/2, KN-C 3419, KN-C 3236/2, KN-
C 3236/1 („slúžiace pozemky“) umiestnenie podperného bodu – betónového stožiaru Ib 
9/6kN a podzemného vedenia NN v rozsahu podľa geometrického plánu č. 34/2020,  
vyhotoveného dňa 08.07.2020, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom 
podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 13.07.2020 pod č. G1-199/20;  

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávnených z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách  podperného bodu – betónového stožiaru Ib 9/6kN a NN vedenia; 
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- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena  vo výkone ich práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení; 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. -  
o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť v súvislosti so stavbou: „Oprava rodinného domu Levoča, 
Potočná 788, parcela 2955“ zriadenie vecného bremena pôsobiaceho in rem v prospech 
každodobých vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča – 
domu s. č. 788, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 2955, pozemku parc. č. KN-C 2956 
a KN-C 2957, ktorých vlastníčkou je t. č. Soňa Holubová, rod. Holubová, nar. 11.08.1964, 
trvale bytom Kláštorská 568/52, 054 01 Levoča, SR ako oprávnených z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Levoča, v lok. ul. Potočnej v Levoči: parc. č. KN-E 1349/1, KN-C 3051, KN-C 3052 
a KN-C 3056/21(„slúžiace pozemky“) umiestnenie stavebných objektov SO 02 – 
Vodovodná prípojka a SO 03 – Kanalizačná prípojka v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 33981302-31/2020, vyhotoveného dňa 14.05.2020, Jánom Buríkom – GEODET, 
IČO: 33981302, s miestom podnikania 053 71 Nižné Repaše 39, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 10.07.2020 pod č. G1-146/20;  

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverených osôb na 
slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi 
poverených osôb cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe 
a opravách  stavebných objektov; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi povereným 
osobám vo výkone ich práv z vecného bremena; 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.12.2020       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť zriadenie vecného bremena pôsobiaceho in rem v prospech 
každodobých vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, 
v lok. ul. Pri podkove: pozemkov parc. č. KN-C 2363/1, KN-C 2363/4,stavby obchodného 
centra s. č. 1361 postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 2363/3,KN-C 2363/6 a KN-C 
4741/9 a pozemkov parc. č. KN-C 2363/3, KN-C 2363/6 a KN-C 4741/9, ktorých vlastníkom 
je t. č. spoločnosť Europrojekt Delta 4 SK, k. s., IČO: 35 770 287, so sídlom Toryská 5, 040 
11 Košice, ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča 
ako povinného z vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2352/1, KN-C 4739/1, KN-C 
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4742/6 a KN-C 8722/2 („slúžiace pozemky“) umiestnenie stavby „Obchodné centrum 
Levoča – I. Etapa – spevnené plochy – parkoviská a komunikácie“ a stavby „SO 2.13 
Zásobovacia komunikácia“; „Obchodné centrum – 2. Etapa“ („stavby“) v rozsahu 
podľa geometrického plánu č. 34/2020, vyhotoveného dňa 03.07.2020, Ing. Petrom 
Garnekom – GEODET, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, 052 01 
Spišská Nová Ves, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
20.07.2020 pod č. G1-208/20;  

- trpieť prechod a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverených osôb cez 
slúžiace pozemky a tiež zákazníkov, návštevníkov, zamestnancov, zásobovania a zmluvných 
partnerov oprávnených z vecného bremena a prevádzok nachádzajúcich sa v stavbe 
obchodného centra s. č. 1361 postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 2363/3,KN-C 2363/6 
a KN-C 4741/9;  

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi povereným 
osobám vo výkone ich práv z vecného bremena; 
na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. -  o majetku obcí v platnom znení. 

Obsahom Zmluvy o zriadení vecného bremena bude ustanovenie o zrušení Nájomnej zmluvy 
č. 23826/15/OM/238 zo dňa 26.11.2015 dohodou zmluvných strán a to dňom nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy o zriadení vecného bremena. 
T: 31.12.2020                                    Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok k Dohode o zrušení a vyporiadaní 

podielového spoluvlastníctva 
Hl. za  4 proti  0 zdr 0  

 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní 
podielového spoluvlastníctva zo dňa 13.07.2020, uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR a p. Marekom Baluchom, rod. Baluch, nar. 05.06.1976, 
trvale bytom Sídlisko pri prameni 1340/6, 054 01 Levoča, SR, predmetom ktorého je úprava 
časti pôvodného textu v tomto znení: 

Geometrickým plánom č. 25/2018, vypracovaným Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826 
dňa 29.03.2018, úradne overeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
24.04.2018 pod číslom G1-110/18 bola oddelením z časti pozemku KN-E 1690 vytvorená 
nová parcela  KN-C 8121/290 – záhrada s výmerou 219 m2 a parcela KN-C 1690 - záhrada s 
výmerou 274 m2. Podielové spoluvlastníctvo si účastníci dohody vyporiadajú v súlade s § 141, 
ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v tomto znení: 

 P. Marek Baluch nadobudne do výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu KN-C 
8121/290 – záhrada s výmerou 219 m2, a 

 Mesto Levoča nadobudne do výlučného vlastníctva parcelu KN-E 1690 - záhrada 
s výmerou 274 m2  a parc. č. KN-E 1689 – trvalý trávny porast s výmerou 24 m2. 

na toto nové znenie: 

Geometrickým plánom č. 25/2018, vypracovaným Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826 
dňa 29.03.2018, úradne overeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
24.04.2018 pod číslom G1-110/18 bola oddelením z časti pozemku KN-E 1690 vytvorená 
nová parcela  KN-C 8121/290 – záhrada s výmerou 219 m2 a parcela KN-E 1690 - záhrada s 
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výmerou 274 m2. Podielové spoluvlastníctvo si účastníci dohody vyporiadajú v súlade s § 141, 
ods. 1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v tomto znení: 

 P. Marek Baluch nadobudne do výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu KN-C 
8121/290 – záhrada s výmerou 219 m2, a 

 Mesto Levoča nadobudne do výlučného vlastníctva parcelu KN-E 1690 - záhrada 
s výmerou 274 m2  a parc. č. KN-E 1689 – trvalý trávny porast s výmerou 24 m2. 

Ostatné ustanovenia Dohody č. 21414/2020/OM/22 o zrušení a vyporiadaní podielového 
spoluvlastníctva sa nemenia. 
T: 31.10.2020                           Z: Mgr. Drahomirecký 
  Mgr. Kučka 
 
 
JUDr. Pavol Papcun – na poslednej MR v júni sme iný názor AZORu neschválili, s tým, že 
budú prebiehať jednania s AZOROMna základe toho, že prebehnú rokovania s Azorom. 
Prebehli tie jednania? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  bol pán Zoričák, s tým, že doniesol tento návrh. Upozornil 
som ho na prvú vec. Vrátenie pozemkov pod cesty, pod chodníky, to je prvá vec, ktorú ja 
reálne nevidím ako priechodnú. Keď sa dobre pamätám na rok 2017, keď sa s nimi uzatvárala 
zmluva, dôvod medzi cenou 10 eur a 20 eur bol práve v tom, že AZOR berie celú plochu ako 
celok.  Preto za 10 eur. Preto aj ja sa pýtam na pomer tých ciest a chodníkov. Druhá vec. 
Navrhol som mu, že môže vzniknúť u poslancov názor, že dobre, 150 tisíc nám zaplatí do 
31.08., ďalších 204 tisíc do 30.06. a ja som dokonca slovne navrhol, do konca roka 
31.12.2021 poslednú splátku. Keď im chceme pomôcť. Keď vyberiem to uznesenie z roku 
2017, taký bol názor vtedy, že AZOR berie celú plochu. Na rozdiel od Arprogu. Ja dokonca si 
dovolím navrhnúť, keď chceme AZORU pomôcť a tejto lokalite, aby sme trvali na tom, že 
zaplatiť, keď už na splátky, lebo tých prvých 150 tisíc zaplatili. Nechať druhú splátku na 
30.6.2021, a tretiu splátku 31.12.2021. To, čo AZOR nepožiada o preklad aj týchto splátok, to 
Vám neviem zaručiť, aj keď by ste im to takto schválili.  
 
JUDr. Pavol Papcun – ja osobne nemám problém, ak by sa im odložila prvá splátka, do roku 
2021, ale podľa môjho názoru by to bolo dobre podmieniť tým, že naozaj začnú robiť. To 
znamená, že začnú stavať. V podstate už všetky stavebné povolenia majú právoplatné. Oni 
momentálne ani nemajú vo výhľade nejakú tretiu etapu. Čo sa týka čl. 7 ods. 6 zánik 
záložného a predkupného práva. Tam by som to nechal tak, ako to je. S tým, že ak by sa 
posúvala splatnosť kúpnej ceny, tak by spravili uznanie dlhu s notárskou zápisnicou, s tým, že 
ak by sa ani to nesplnilo, mesto by priamo mohlo vykonávať rozhodnutie. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  my by sme ako mesto mali v prvom rade trvať na termíne 
31.8.2020, tak ako bol pôvodne dohodnutý. 545 tisíc. My k dnešnému dňu, nemáme uhradené 
to, čo platí podľa pôvodnej zmluvy a dodatku č. 1. A my sa ideme baviť o dodatku č. 2.  
Počítajte s tým, že niektorí poslanci určite navrhnú, že máme trvať na pôvodnej zmluve. Nič 
iné nebolo schválené doteraz a baviť sa o ďalšom dodatku je podľa mňa predčasné. 
 
JUDr. Pavol Papcun – v podstate ich môžeme rovno žalovať. Sú 16 dní v omeškaní.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  sú. A rovno poviem, nám tie peniaze chýbajú, ako mestu. 
Či finančné oddelenie, každý s tým rátal, že tie peniaze prídu. Dokonca moja otázka na pána 
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Zoričáka, či si vie predstaviť, že by sme si peniaze vrátili a dostali sa do bodu úplne na 
začiatok. To si myslím, že bude najlepšie riešenie teraz. 
 
JUDr. Pavol Papcun – len treba investičnú prípravu vysporiadať. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  oni obehli už snáď všetkých možných developerov, a nikto 
do toho nechce ísť. Možno že by sa cesta otvorila pre iného developera. Lebo už je to verejné 
tajomnstvo, že všetkých developerov, ktorí sú na okolí, obehli. Nikto o tom nerozpráva, ale 
tak to je. 
 
JUDr. Pavol Papcun – len tým, že by nám oni vrátili pozemky, čo s tou investičnou prípravou. 
Majú právoplatné stavebné povolenia. Kolaudačné. Inak to je veľká vec, lebo väčšina 
investorov, ktorá sa okolo toho motá sa pýta, či majú právoplatné stavebné povolenia. Je to 
obrovský šetrič času, vrátane malej EIA.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  malo by to zmysel, ale len keď budú súhlasiť, aby sme to 
my odkúpili, za nejakých 50 tisíc. Ja nechcem vchádzať do ich účtovníctva, koľko za to dali, 
ale viac ako 100 tisíc za to nedali. 
 
JUDr. Pavol Papcun – povedali, koľko za to chcú reálne? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  nepovedali, ale povedal som im, že im dám 50% z účtovnej 
hodnoty. Za tú prípravu.  
 
JUDr. Pavol Papcun – tak to by bolo úplne najlepšie riešenie.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  myslím si, že ani pre nich by to nebola až taká strata.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – nepoužiteľná je pre nich. Keď pozemky nebudú mať.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  ale treba rátať s tým, že možno oni sa budú snažiť to 
niekomu predať, tak ako to majú pripravené.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – ich brzdí predkupné právo mesta. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ten kto by to reálne chcel teraz kúpiť, musí zložiť 800 – 900 tisíc. Ok, 
ďakujem za info. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  existujú podľa mňa tieto dve varianty. Maximálne by som 
bol ochotný im pustiť do 31.12.2021 tretiu platbu. Ale oni sú už teraz v omeškaní.  
 
JUDr. Pavol Papcun – áno, ale s podmienkou, že začnú stavať. Lebo takto si len o rok a pol 
odložíme splatnosť. A nič sa nestane. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  keď príde pán Zoričák na MZ, tak mu položím konkrétne 
otázky, pred kamerou a budem žiadať konkrétne odpovede. 
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JUDr. Pavol Papcun – lebo aby im odloženie tých splátok pomohlo vložiť tie peniaze do 
pozemkov, začať stavať a získať predajom peniaze, ja som za, lebo by sa to územie konečne 
začalo hýbať.  
 
Miroslav Čurilla – osobne určite nepodporím žiadny dodatok k tejto zmluve, pretože posledné 
mesiace jasne dokázali, že oni svoje aktivity nevyvíjajú týmto smerom, že by sa niečo tam 
dialo. Celá ich činnosť je vyvíjaná smerom k tomu, že chcú celý svoj developerský projekt 
predať. My určíme ich pozíciu obchodnú, marketingovú. Nevidím tam priestor. Pôvodná 
zmluva bola lukratívna pre nich, komplexná, dala im priestor, tieto doplnky už sú pre mesto 
nevýhodné. Jedinú cestu vidím tak, ako hovorí primátor, že my uhradíme 50 tisíc za ich 
administratívnu  činnosť a budeme my hľadať developera. Aby to bolo trošku vyvážené, lebo 
ich požiadavky nepokladám za vyvážené, alebo pre mesto nejakým spôsobom výhodné. Boli 
tam problémy, so susedmi v konaní, ale myslím si, že v poslednom období vôbec neprejavili 
aktivity, že by sa tam niečo dialo. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – každé odloženie splátok znamená, že im sa reálna cena 
pozemkov znižuje. Peniaze, ktoré boli dohodnuté pred dvomi rokmi, ich kúpna sila je nižšia 
ako v minulosti. Odhadujete to na nejakých 900 000 eur. Keby to chceli niekomu predať. Tam 
už je vidno ten rozdiel. Opäť navýšia cenu za m2 plochy, ktorú budú predávať konečnému 
vlastníkovi. Ak chceme ďalšieho kupcu motivovať, aby cena nebola príliš vysoká. Ak bude 
mať nový developer záujem, určite to kúpi radšej od mesta. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – máme dobré vzťahy s PVS a.s. Ale oni si v prvom rade 
musia vysporiadať vzťah s PVS, lebo ak by si vysporiadali vzťah s vodárňami, už vodári tam 
mohli vodu kanál, reálne robiť. Vodárenská spoločnosť je súkromná spoločnosť, máme tam 
drobný podiel, ale tam mi povedali, že nemáme sa do toho starať, lebo majú iné 
nevysporiadané  vzťahy s AZOROM na iných IBV. Tiež nemôžem sa prihovárať za niečo, 
urobte, keď tam sú iné veci v pozadí toho celého. A viete, že by to urobili, keby mali 
normálne vzťahy tam. 
 
Miroslav Dunčko – ale oni už niečo predali, ako nám potom vrátia čo už predali? Asi nie je 
cesta späť.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – keby sme pozemky dostali, tak potom už záväzok na siete všetky by 
boli naše. Oni nesplnili svoju zmluvu kúpno predajnú.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  chcem Vás poprosiť, nedajme sa zatiahnuť, že do toho 
budeme vstupovať ako do spoločnej firmy s AZOROM, lebo toto nás ako mesto privedie do 
veľkých problémov.  
 
Miroslav Dunčko – ako Miro Čurilla hovoril, nepustiť, dodržať pôvodnú zmluvu. Nie som za 
to. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja tiež nesúhlasím s tým, aby MZ prijalo tento dodatok. 
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UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 

4263/2017/OM/9 (IBV Plantáže) 
Hl. za  0 proti  3 zdr 1 = NEODPORÚČA  

 
MR neodporúča MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 4263/2017/OM/9 
zo dňa 02.03.2017, uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, 
IČO: 329321 ako predávajúcim a spol. AZOR, s. r. o., Scherffelova 38, Poprad, SR, IČO: 31 
678 769, predmetom ktorého sú tieto úpravy Kúpnej zmluve č. 4263/2017/OM/9: 

1. Znenie Článku V., ods. 5 sa mení a bude znieť nasledovne: 
„Dohodnutá Kúpna cena je splatná v 3 (slovom: troch) častiach nasledovne: 
(i) časť vo výške 150 000 eur (slovom: jednostopäťdesiattisíc eúr) za časť parciel 1. 

etapy tvoriace Predmet kúpy je splatná v lehote do 30.08.2020, pričom už doposiaľ 
zaplatené časti Kúpnej ceny sa považujú za splátku tejto časti Kúpnej ceny, a 

(ii) časť Kúpnej ceny vo výške 204 140 eur (slovom: dvestoštyritisíc eúr) za zvyšné 
parcely 1. a 2. etapy tvoriace Predmet kúpy je splatná v lehote do 30.06.2021, a 

(iii) časť Kúpnej ceny vo výške 231 790 eur (slovom: 
dvestotridsaťjedentisícsedemstodeväťdesiat eúr) za parcely tvoriace 3. etapu 
Predmetu kúpy je splatná v lehote do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
územného rozhodnutia vzťahujúceho sa na parcely 3. etapy z Predmetu kúpy. 

2. Článok VII., ods. 6 sa mení a bude znieť nasledovne: 
Zmluvné strany sa dohodli, že predkupné právo ako aj záložné právo zriadené podľa 
tohto článku Zmluvy (ktoré doposiaľ ešte nezaniklo podľa doterajších úhrad častí 
Kúpnej ceny) zanikne vo vzťahu k jednotlivým parcelám vytvoreným z Predmetu kúpy 
vždy tak, že po zaplatení príslušnej časti dohodnutej Kúpnej ceny v zmysle Článku V., 
ods. 5 tejto zmluvy zo strany Kupujúceho, tento určí a oznámi Predávajúcemu konkrétne 
samostatné parcely, na ktoré sa vzťahuje ním uhradená časť Kúpnej ceny pre účely 
zániku predkupného a záložného práva Predávajúceho. 

3. Článok V., ods. 7 sa mení a bude znieť nasledovne: 
Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna cena alebo jej príslušná časť sa považuje za 
zaplatenú v okamihu pripísania peňažných prostriedkov v prospech účtu Predávajúceho 
uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Kúpna cena alebo 
jej príslušná časť sa považuje za zaplatenú aj zápočtom vzájomných pohľadávok 
Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo kúpnopredajnej alebo obdobnej 
zmluvy, na základe ktorej Predávajúci nadobudne vlastnícke právo k parcelám 
vytvoreným z Predmetu kúpy ako verejnej infraštruktúry (chodníky, dopravná 
komunikácia, vegetačné pásy, parkovacie miesta, dažďová záhrada, park), ktoré 
Predávajúci odplatne nadobudne od Kupujúceho. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia. 

T: 31.10.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – bezodplatný prevod pozemkov 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť nadobudnutie pozemkov parc. č. KN-C 5080/2 – ostatná plocha, 
s výmerou 177 m2 a parc. č. KN-C 4417/49 – ostatná plocha, s výmerou 651 m2 zapísaných na 
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liste vlastníctva č. 6938 vydanom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, 
v katastrálnom území Levoča na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 
09 Bratislava, IČO: 35 919 001 pod stavebným objektom „Privádzač Spišská Nová Ves – 
Levoča, I. etapa“, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, 
so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča. 
T: 31.12.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesenia 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie MZ v Levoči č. 52 zo dňa 03.07.2020, ktorým MZ 
schválilo ukončenie nájmu pozemku dohodou, s SR - Slovenská správa ciest, Bratislava, IČO: 
00 003 328. 
T: ihneď   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľností 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku časť parc. 
č. KN-E 23954/5 – trvalý trávny porast, s výmerou cca 1 m2 v lok. Levočské Lúky k. ú. 
Levoča, Výskumnému ústavu vodného hospodárstva, so sídlom: Nábrežie armádneho 
generála L. Svobodu č. 5, 812 49 Bratislava I, IČO: 00 156 850, na dobu určitú 15 rokov, za 
nájomné vo výške 30 eur/rok, 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, keďže pozemok 
bude využitý vo verejnom záujme na monitorovanie a sledovanie znečistenia podzemných 
vôd a súhlasí so vstupom na pozemok a súhlasí s realizáciou trvalo zabudovaného 
hydrogeologického monitorovacieho vrtu na pozemku. 
T: 31.12.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 3 565,00 eur. 
T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Francisciho 11, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 2, 
spolu v obstarávacej cene 11 072,38 eur.  
T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3, 
spolu v obstarávacej cene 4 141,76 eur.  
T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča podľa 
prílohy č. 4, spolu v obstarávacej cene 21 781,61 eur.  
T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 
Levoča podľa prílohy č. 5, spolu v obstarávacej cene 22 848,54 eur.  
T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 
Levoča podľa prílohy č. 5, spolu v obstarávacej cene 17 755,59 eur.  
T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 6, 
spolu v obstarávacej cene 3 350,38 eur.  
T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe Základnej umeleckej školy Levoča, Nám. Majstra Pavla 
48, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 7, spolu v obstarávacej cene 5 836,30 eur.  
T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť vyradenie majetku z evidencie a následnú 
likvidáciu majetku mesta v správe Centra voľného času OLYMP, Francisciho 635/10, 054 01 
Levoča podľa prílohy č. 8, spolu v obstarávacej cene 3 261,34 eur.  
T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok k nájomnej zmluve 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve č. 23009/OM/2017 
uzavretej dňa 12.07.2017 medzi mestom Levoča ako prenajímateľom a spoločnosťou Helske, 
s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, IČO 47211253 ako nájomcom, v zmysle ktorého: 
Článok III. ods. 2 Zmluvy bude nahradený článkom v tomto znení: 
2. Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnostiach 
uvedených v ods. 1 tohto článku v nasledovnom rozsahu:  

a)    Vrátnica, s.č. 3358 
       m.č.  1.01 -     vstupná hala                         o výmere                1,52 m2 
       m.č.  1.02 -     kancelária                            o výmere               22,83 m2 
       m.č.  1.03 -     WC s kúpeľňou                     o výmere                 2,54 m2   
       o výmere spolu 26,89 m2  

b)    Sklad oceľových profilov, s.č. 2857 
m.č.  1.03  -     sklad o výmere 325 m2  

c)    Trafostanica TR 1, s.č. 3359 
m.č. 1 - rozvádzače o výmere 12,48 m2 
m.č. 2 - transformátor č. 1 o výmere 6,24 m2 
m.č. 3 - transformátor č. 2 o výmere 6,24 m2 
o výmere spolu 24,96 m2 
(ďalej len „Predmet nájmu“) 

Článok VI. ods. 1 a 2 Zmluvy budú nahradené článkom v tomto znení: 

1.  Nájomné je dohodou Zmluvných strán určené na sumu 7 588,56 € (slovom: 
sedemtisícpäťstoosemdesiatosem eur 56 centov) ročne. Nájomca je povinný platiť nájomné vo 
výške podľa tohto dodatku od 01.10.2020.  
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2.  Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných 
čiastkach v sume 632,38 eur (slovom: šesťstotridsaťdva eur a 38 centov) splatných vždy do 15-teho 
dňa  príslušného kalendárneho mesiaca. 

Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 23009/OM/2017 zo dňa 12.07.2017 v znení jej 
Dodatku č. 1 zo dňa 12.12.2017, Dodatku č. 2 zo dňa 28.2.2018, Dodatku č. 3 zo dňa 
29.6.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 7.10.2019 ostávajú nezmenené v platnosti. Účinnosť 
Dodatku č. 5 bude od 01.10.2020. 

T: 30.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dohody o splácaní dlhu 

Hl. za  4 proti  4 zdr 0 = NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť: 
a) uzatvorenie Dohody o splácaní dlhu vo výške  3 591,84 eur s dlžníkom Helske, s.r.o., IČO 
47211253, ktorý dlžníkovi vznikol riadnym neuhradením nájomného za pozemky 
podľa  Nájomnej zmluvy č. 23059/2017/OM/249 zo dňa 12.7.2017 v znení jej dodatkov. 
Dlžník sa zaviaže dlh splatiť v troch pravidelných splátkach po sebe idúcich do 31.12.2020. 
b) uzatvorenie Dohody o splácaní dlhu vo výške  3 783,43 eur s dlžníkom Helske, s.r.o., IČO 
47211253, ktorý dlžníkovi vznikol riadnym neuhradením nájomného za nebytové priestory 
podľa  Nájomnej zmluvy č. 23009/OM/2017 zo dňa 12.7.2017 v znení jej dodatkov. Dlžník sa 
zaviaže dlh splatiť v troch pravidelných splátkach po sebe idúcich do 31.12.2020. 
c) uzatvorenie Dohody o splácaní dlhu vo výške  4 029,06 eur s dlžníkom Helske, s.r.o., IČO 
47211253, ktorý dlžníkovi vznikol riadnym neuhradením nájomného za nebytové priestory 
podľa  Nájomnej zmluvy č. 23975/OM/2017 zo dňa 31.7.2017 v znení jej dodatkov. Dlžník sa 
zaviaže dlh splatiť v troch pravidelných splátkach po sebe idúcich do 31.12.2020.  

T: 15.10.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – pre prehľadnosť navrhujeme urobiť nové VZN, aby sa v tom 
orientovali aj ľudia, aj poslanci a v neposlednom rade aj zamestnanci mesta. Najväčšia zmena 
je, že byt je možné prideliť aj občanom, ktorí nemajú v Levoči trvalý pobyt. Drobné zmeny 
v povinnostiach, ktoré musia žiadatelia plniť. 
 
Rado Kellner – stažovali sa mi v bytovke Železničnom riadku č. 23 sú tam tri byty, čo tam 
vôbec nebývajú, ale platia si.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – došlo už k vráteniu dvoch bytov. Máme vedomosť o tom, ktoré 
byty sú neobývané. Pri odpočte meračov. Preto sme aj toto doplnili do VZN. Aby sme na to 
mali páky. 
 
Rado Kelllner -  máme to vo VZN, že musí? Keď neužíva? Sú rodiny, čo nemajú kde bývať. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – ťažko to ľudom vysvetlovať. Nechávali si to ako zadné vrátka.  
 
JUDr. Pavol Papcun – k tým, čo nemajú TP, podmienka je že ku dňu podania žiadosti má 
žiadateľ trvalý pobyt na území mesta, vo výnimočnom prípade môže udeliť súhlas primátor 
mesta. 
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Mgr. Martin Drahomirecký –  ono to aj v praxi takto fungovalo. Napr. pri špeciálnom 
zdravotnom postihnutí.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – čiže u zamestnaných potvrdenie o zamestnaní, u detí 
potvrdenie o návšteve školského zariadenia, alebo špeciálnej základnej školy. 
 
JUDr. Pavol Papcun – paragraf 2 odsek 5 možno doplniť tie náležitosti. Dôchodcov máme 
vyriešených v písmene d). V písmene g) sa píše, že doručí čestné prehlásenie, že sa prihlási na 
TP. Keď tu  má dieťa umiestnené, neviem či sa bude chcieť prihlásiť. To má x náležitostí. 
Príslušnosť úradov. Možno to g) vyprecizovať. Či treba čestné prehlásenie. Alebo ozaj či 
radšej nepredložiť potvrdenia o návšteve školy, zamestnaní. 
 
Miroslav Dunčko – pri schválení toho VZN, sa nám bude ľahšie preobsadzovať byty, ktoré sú 
ako si hovoril neobsadené. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – oni ak si riadne plnia povinnosti, doteraz sme žiadne páky 
nemali, tak sme ich doslova prosili, aby nám vrátili kľúče. Už je to doplnené. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – je to tam. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – sú aj také rodiny, ktoré sú v zahraničí a do ich bytov prišli 
príbuzní. Oni v tom byte žijú, udržujú ho, míňajú energie, oni si platia. Je toto tiež porušenie 
VZN?  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – má tam brata. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – to je pre nás lepšie, ak porušia ustanovenie NZ nájomníci, 
môžeme okamžite zrušiť NZ a byt vypratať.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič  – čiže teraz to je porušenie, v zmysle VZN. Áno. 
 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – VZN o prideľovaní mestských nájomných 

bytov 
Hl. za  4 proti  0 zdr 0  

 
MR berie na vedomie informáciu, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č..../2020 o prideľovaní mestských 
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča, vznesené žiadne námietky a pripomienky.  

T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – VZN o prideľovaní mestských nájomných 

bytov 
Hl. za  4 proti  0 zdr 0  

MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2020 
o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča, podľa predloženého 
návrhu.  
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T: 16.09.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu bytu 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu dvojizbového bytu č. 6, 
nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového domu súp. č. 3381, na adrese Potočná ulica č. 
38, Levoča, založeného nájomnou zmluvou   č. 32937/2017/OM/27 zo dňa 07.12.2017 medzi 
Mestom Levoča ako prenajímateľom a  p. András Martyásov, nar. 06.02.1984 a manž. Natália 
Martyásová, nar. 09.10.1986, obaja trvale bytom Potočná  č. 38, Levoča, ako nájomcom, 
dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom.  

T: 15.11.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – máte nejaké preferencie? mám ja rozhodnúť? Čiže MR 
súhlasí že bod 26 a 27 rozhodne primátor. 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu   

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR berie na vedomie, že primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 6, 
nachádzajúci sa  na I. poschodí bytového domu, súp. č. 3381 na adrese Potočná ulica č. 38 v 
Levoči pre p. Bc. Zlaticu Ferenčákovú, nar. 01.10.1975, trvale bytom Kláštorská 28, 
Levoča, na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod 
podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta a dodržania ustanovení nájomnej 
zmluvy. 
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako druhému v poradí p. Mgr. Martine Anderákovej, nar. 18.08.1991, trvale bytom J. 
Francisciho 14, Levoča, na dobu určitú - 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším 
nájomcom, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta a dodržania 
ustanovení nájomnej zmluvy.  

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako tretiemu v poradí p. Mgr. Slavomíre Froncovej Kašperovej, nar. 21.11.1984, trvale 
bytom Rozvoj 25, Levoča, na dobu určitú - 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším 
nájomcom, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta a dodržania 
ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 15.11.2020   Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka  
        

4. Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2020 vrátane 
rozpočtových a príspevkových organizácií mesta 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Radoslav Kellner – plánuje sa Levoča zapojiť do štátnej pomoci? 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – áno, ale to bude prebrané pri zmene rozpočtu. 
 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za 1. polrok 2020 vrátane rozpočtových  
a príspevkových organizácií mesta 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta k 30.06.2020. 
T: 16.09.2020       Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 

5. Zmena rozpočtu č. 4 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – súčasťou zmeny rozpočtu č. 4 je aj toto, čo si sa Rado pýtal. 
Pôvodne schválený úver 612 tisíc na krytie schodku bežného rozpočtu, ale ten sa znižuje len 
na sumu 223 tisíc, ale to bude riešené samostatným uznesením, návratná  finančná výpomoc 
zo štátnych aktív, 388 705 eur. Toto musí byť presne to číslo, lebo to je maximálna výška, 
lebo toľko je výpadok do júna do júna 2020. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – takto nám to vypočítalo Ministerstvo, tú sumu nežiadame my, oni 
ju majú pre nás určenú. Čiže my ju určite tú sumu do konca roka budeme čerpať. 
 
JUDr. Pavol Papcun - čiže úver na krytie schodku bežného rozpočtu sa znižuje? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – sa znižuje, na 223 tisíc. Prednostne budeme čerpať úver zo štátneho 
rozpočtu a budeme sa ho snažiť vyčerpať do konca roka. Aj keby sme plnú sumu nečerpali, 
vykážeme ju ako vyčerpanú.  
 
JUDr. Pavol Papcun – 875 tisíc na c) je dotácia z Ministerstva kultúry a 150 tisíc na 
parkánový múr? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický  - tiež. Dotácia ide do týchto dvoch akcií. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – parkánový múr - to nie je parkovisko. Parkovisko si pôjde 
svojim životom, svojím rozpočtom, samostatne. Ale tým, že sa bude odkrývať murivo, je 
problém s múrom na pravej aj ľavej strane.  My budeme vykrývať 150 tisíc zo štátneho 
rozpočtu + rozdiel z úveru? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický  -  nie. Jednoducho je tam časť parkánového múru zahrnutá v PD, ale 
nie celá.   
 
JUDr. Pavol Papcun – nie je to samostatná investičná akcia. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický  -  nemôže byť samostatná, lebo ide jedno VO na to. A aj žiadosť na 
Ministerstve financií – zdôvodnenie žiadosti na Ministerstvo financií je to, že pri výstavbe 
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parkoviska vznikol tento problém. Stále to bude figurovať pri parkovisku, ale nenavyšuje to 
cenu parkoviska. Lebo jednoducho nerobí sa z toho parkovisko, ale opravujú sa z toho 
hradby.  
 
Rado Kellner – kolidujú mi dva naše projekty. Oprava toho parkánového múru a to, že 30 
tisíc ideme dať na architektonickú štúdiu, v podstate hľadanie funkčného využitia hradieb. 
Možno by bol dobré počkať s tým parkánovým múrom, nech nám architekt navrhne, aké by 
bolo využitie. Bolo by fajn si povedať, čo vlastne na tých hradbách chceme. Nielen ich 
bezhlavo opraviť, proste poukladať kamene a potom niekto navrhne, že tu by bolo fajn 
spraviť nejakú prechádzku. Vychádzam z toho, čo som videl v Bardejove. Ale aj inde. Presne 
teraz je to nevhodné, dokončiť parkánový múr, keď nevieme čo s ním.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale my bez parkánového múru nemôžeme parkovisko 
urobiť. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – máme časový limit na využitie týchto prostriedkov. Do kedy 
musíme prostriedky určené na parkovisko vyčerpať. Aj táto štúdia je hradená z prostriedkov 
Ministerstva kultúry. Tam je tiež časový limit.  
 
Radoslav Kellner – tak tá musí byť prvá. Keby bola už teraz hotová. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale Ty viažeš 30 tisíc na parkánový múr?  
 
Radoslav Kellner – to je na funkčné využitie hradieb. Kde by mohli ľudia chodiť, kde by 
mohli byť schodíky, rozhľad, mne to príde veľmi veľa 30 tisíc na celé hradby. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – to je v podstate naše spolufinancovanie. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Rado, mne ide o to, aby sa to neplietlo. Tých 30 tisíc nie je 
určených na parkánový múr na parkovisku. 
 
Radoslav Kellner – Miro, aby si ma pochopil. Tých 30 tisíc je na to, aby sa povedalo, čo 
vlastne s hradbami. Ako ich funkčne využiť. Architektonicky. Kde dať lavičky. Detské 
ihrisko na hradby umiestniť.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  kto bude robiť ten prieskum? Tie peniaze prejdú cez nás 
ako cez sitko, my ich dostávame a my vyhlásime súťaž. 
 
Radoslav Kellner – ale výsledok bude nejaká štúdia. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický  - tá realizácia môže byť v rozpore so štúdiou. 
 
Radoslav Kellner – možno hradby pri Košickej bráne, tam by som si predstavoval lávku 
a ďalekohľad na Mariánsku horu. S popisom. My teraz bezhlavo opravíme hradby a nám 
možno architekt súbežne povie, že tam by bolo dobre urobiť toto. A my už to budeme mať 
opravené. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - my tie hradby musíme opraviť. Ani pamiatkári nás nepustia 
s nimi robiť, keď ich neopravíme. 
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Radoslav Kellner – ale malo by to byť naopak. Najprv by mala byť štúdia a potom by sme ich 
mali dať opraviť. 
 
Miroslav Čurilla – ten stav je taký, že teraz, keď sa to odkrylo a stav hradieb je taký aký je, 
tak potom výstavba parkoviska sa musela zastaviť. Je to samostatné, ale v rámci obstarávania 
my nemôžeme to oddeliť. Situácia je taká, že keď prišli pamiatkari, tak vyhlásili skoro 
havarijný stav. Ani architektonická štúdia nič nezmení na tom, že sa to musí opraviť, aby to 
bolo v pôvodnoom stave. Štúdia využiteľnosti je jedna vec. Ale nemôže zmeniť štruktútu ani 
dispozíciu hradieb.  
 
JUDr. Pavol Papcun – architektoniclá štúdia nám hovorí čo je funkčné využitie hradieb.  
 
JUDr. Rusnáčiková Dana – využitie. A bude musieť zakomponovať už aj parkovisko, už je 
v realizácii. 
Mgr. Ľuboš Kamenický – máme na to peniaze z iných zdrojov. A opäť sa nám príjmy stretli 
naraz v jednom roku. Je ťažko potom robiť najprv štúdiu a potom dotáciu. 
 
Radoslav Kellner – ak by sa naša mládež nestretávala na hradbách a nepila tam, tak naše 
hradby nemajú žiadne iné využitie. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – inak to poviem, to že sa stalo to, čo sa stalo pri parkovisku 
s tými hradbami, my by sme aj tak tých 30 tisíc získali z Ministerstva kultúry, na to funkčné 
využitie hradieb. Je to nezávislé od seba. 
 
Radoslav Kellner – mne ide o to, že ideme to opraviť, ale možno tá štúdia by povedala, 
opravte ich s tým, že už ich pripravte na nejakú strelňu, delo.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – my sme jednu štúdiu tu už mali.  
 
JUDr. Rusnáčiková Dana – v roku 2018 sme tu mali zameranie. Toto je už ďalšia etapa.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tých 30 tisíc aj tak nebude stačiť na celý hradobný systém v 
meste. To nebude sa celý komplex, bude sa jedna časť riešiť.  
 
Radoslav Kellner – ale vieme už, ktorá časť?  
 
JUDr. Pavol Papcun – čo nám povie tá štúdia? Ako opravíte hradby, alebo ako ich využiť? 
 
Radoslav Kellner – bol by som rád keby to už štúdia povedala. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale my nestihneme ani odúčtovať tie peniaze, chápeš ma? 
 
Radoslav Kellner – ale to funkčné využitie. Keď idem už fakt opravovať hradby, tak ich 
musím upraviť. 
 
Miroslav Čurilla - ten parkánový múr a tie hradby sú nemenné. Keď sa to okdrylo, tak 
stanovisko pamiatkarov je pre nás záväzné. Oni tam nepripúštajú zmenu v súvislosti 
s využitím. Hradby sa musia dať do pôvodného stavu. 
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JUDr. Pavol Papcun  - tých 150 tisíc, to je dodatočne rozpočtovaná cena dodatočných prác na 
parkánovom múre? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – 30 tisíc bolo v pôvodnom projekte. Plus k tomu 150 tisíc. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - čiže dokopy to bude?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale účtovať sa to nebude spolu, to bude extra. Je to jedna 
akcia z pohľadu VO, lebo tam je už vysúťažené, stavenisko má niekto prevzaté.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – tie hradby musíme brať samostatne, je to dotácia z Ministerstva 
financií na obnovu historických pamiatok. Nie na vybudovanie parkoviska. 
 
Miroslav Čurilla – suma nie je finálna, ešte sa hľadajú možnosti a hlavne také, čo budú 
najmenej finančne náročné pre mesto. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – vychádza sa z ceny, ktorú nacenil ešte Arprog, tých pôvodných 30 
tisíc, ale to je suma veľmi nízka, veľmi nadšení nabudú. Pre nás by to malo byť výhodné. Tá 
cena bude nízka pri tom, aké náklady tam budú. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - Radnica? 
 
Miroslav Čurilla – projektová dokumentácia. 
 
JUDr. Pavol Papcun  - a to bude čo riešiť? 
 
Miroslav Čurilla –  to je projekt rekonštrukcie Radnice. Najprv sme riešili ten suterén, 
odvodnenie. To je tiež dotácia z Ministerstva kultúry.  
 
Radoslav Kellner – ja by som sa na NMP č. 47 opýtal. Ideme robiť strechu, vieme už čo 
v tom objekte bude? 
 
Miroslav Čurilla – projektová dokumentácia sa ide robiť, nevieme, ale strecha sa ide robiť, to 
je nemenné. Ideme pripraviť celú stavbu na investičnú akciu. 
Dohodli sme sa s projektantkou, aby sme urobili sedenie v komisii výstavby. Investičnej 
komisie. Zámer je, ja osobne tiež sa k tomu hlásim. Viete, že tam boli byty a neviem čo ešte, 
ale je to jeden z posledných objektov, v majetku mesta a jeho historická hodnota je vysoká.  
Zatiaľ zámer je taký, že z tohto objektu by mala vzniknúť taká polyfunkcia, čo sa týka 
sociálneho zariadenia by mohlo byť najväčšie. Objekt by mal byť prechodový, spredu až 
dozadu. Bytová jednotka dve. Ale celkovo na byty ten objekt nie je vhodný. Aj parkovacia 
politika, dnešná legislatíva je taká, skrátka nám to vychádza, že to prízemie by malo byť 
využité, sociálne zariadenia a skôr smerom malých remeselných dielní a trhového predaja. 
 
Radoslav Kellner – ja by som privítal nejakú diskusiu k tomuto. Možnože aj Eva by sa 
pridala.  
 
Miroslav Čurilla – potrebujeme ten objekt projekčne pripraviť, aj v nasledujúcom období 
rátame otvoriť diskusiu a zaoberať sa dobrými konštruktívnymi návrhmi. Strecha sa bude 
robiť. Je to historický objekt, zapísaný na zozname kultúrnych pamiatok. Projekt strechy rieši 
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záchranu, alebo obnovu tej strechy. Pomoc EÚ bude viete aká do budúcna. Končia školské 
infraštruktúry, a kultúrne dedičstvo je tam silne zastúpené. Chceme byť pripravení, lebo je to 
veľmi vysoký náklad, ale vždy je prvý dokument projektová dokumentácia. Povinná príloha 
je PD a následne obstarávanie. V rámci Slovenska a cestovného ruchu, je to aj moja 
myšlienka, že by sme už nemali mať informačnú kanceláriu mestskú, ale mali by sme mať 
oblastnú cestovnú kanceláriu. Vytvoriť polyfunkciu týmto smerom. Ľudia z tejto oblasti by 
mali mať priestor vyjadriť svoj názor. Aby deklarovali svoju predstavu a z toho, že by vznikol 
konsenzus. 
 
Radoslav Kellner – ako v Písku, krásna budova, Sladovňa sa volá. Sú to remeselné dielne. Pre 
deti centrum. Záujem je taký že sa treba dopredu rezervovať.Kopec ľudí iba kvôli tomu tam 
príde. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – časovo si vieme so zástupcom predstaviť čo by sa tam dalo 
robiť s tou NMP č. 47, otázkou je, že treba si tam povedať čo chceme so 47 robiť. 
 
Radoslav Kellner – preto ma aj napadla tá strecha, treba vedieť dopredu, či sa zobytní to 
podkrovie, to treba riešiť teraz, či tam bude len podkrovie, alebo remeselná tvorivá dielňa. 
 
Miroslav Čurilla -  momentálne sa rieši len výmena, aby objekt nezatekal. Výmena krytiny. 
Financie sú získané cez Obnov si svoj dom z Ministerstva kultúry. 
 
Radoslav Kellner – stanovisko finančnej komsie bolo navýšiť podporu pre šport. Ak nemáme 
až také výpadky, ako sme počítali, mohli by sme navýšiť na šport.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – 20 tisíc šport, 30 tisíc kultúra.  
 
Radoslav Kellner – čiže sme reálne škrtli 50 tisíc. A počítali sme s nejakým dopadom, ako sa 
to bude vyvíjať a vyvíja sa to podstatne lepšie, ako sme predpokladali. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – zatiaľ ešte nevieme. Rátali sme so 14% výpadkom, ako takým 
a zatiaľ výpadok nebol, lebo kríza sa ešte neprejavila a výpadok je o niečo nižší, 9%. 
 
Radoslav Kellner – celoročne to budú cca 3-4%. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – ťažko povedať. 
 
Miroslav Čurilla  - trošku viac. Posledné mesiace už idú dole. Júl, august, tam už to bolo cez 
9%.  
 
Radoslav Kellner – tým že od začiatku roka nebol žiadny, teraz to síce bude klesať, ale 
priemer urobí 3 – 4%. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to už do konca roku, od pol roka musíš 9% rátať. 
 
Radoslav Kellner – počítali sme so 600 tisícami. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – počítali sme s výpadkom vyšším o 223 tisíc eur, ako Ministerstvo. 
 



27 

 

Radoslav Kellner – a to sa komplet vykryje z úveru.  
 
JUDr. Pavol Papcun – finančná komisia nadobudla odkiaľ tie peniaze? Lebo to je 50 tisíc. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – museli by sme navýšiť príjem z podielových daní. Rozpočtovo. 
 
JUDr. Pavol Papcun – otázka je, či reálne ich budeme mať. 
 
Radoslav Kellner – v minulosti, keď sme si schválili rozpočet, kde bol 80 tisíc priestor, 
doplníme to úverom, potom vôbec nevidím dôvod... 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – my už úver máme zapojený do rozpočtu.  
 
Radoslav Kellner – to znamená, že aj tak by sme na šport nemali peniaze.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – jedine, že by sme ten úver nečerpali v plnej výške.  
 
Miroslav Čurilla -  Ty myslíš športové kluby? 
 
Radoslav Kellner – športové kluby. Bol nejaký balík peňazí. Celkový rozpočet. Z neho bolo 
80 tisíc pre športové kluby. Šktrli sme im z balíka a máme úverom doplnený do 100% 
pôvodný rozpočet.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – dopad to môže dať na rozpočtovanie taký, že tých 388 tisíc určite 
vyčerpáme. Ale tých 223 tisíc sa môže stať, že nebudeme čerpať vôbec. Pri tom, ako je 
schválený rozpočet teraz. Ak schválime tých 50 tisíc navyše, tak jednoducho budeme ďalších 
50 tisíc čerpať úver.  
 
Radoslav Kellner – chcel som iba povedať, že s týmito peniazmi budeme mať 100% rozpočtu, 
ako sme mali teraz. Tak buď bude o 50 tisíc menej táto suma a športu nedáme, alebo proste.. 
 
Miroslav Dunčko – treba rozdeliť, koľko kultúra má dostať a koľko šport.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – 20 tisíc šport a a 30 tisíc kultúra. 
 
Miroslav Čurilla – a kultúra načo je tam? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – neviem. Toto sa chcem spýtať. Poďme na to tak. 20 tisíc 
komisia povedala na šport. To by som vedel pochopiť, že sa rozpustia na športové kluby. 
Teraz mi povedzte, ako špecifikovala komisia 30 tisíc na kultúru. Na čo im dáme? 
Mgr. Ľuboš Kamenický – bez špecifikácie.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – možno, že ja zle rozmýšľam, na čo im dáme, keď v podstate 
všetky kapely a všetci majú pozastavenie? A všetky opatrenia idú ďalej a ďalej. Žiadne veľké 
akcie sa nekonali.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – nosné akcie neboli. 
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Miroslav Čurilla -  je to dôležité vnímať, že je to z úveru. Na druhej strane vnímam, čo chce 
povedať Rado. Dotácie na tenkom ľade, možno že to vyjde navnivoč. Veľa ľudí investovalo 
svoj čas do toho. Ak by sa našlo riešenie, tiež sa prikláňam k tomu, aby sme šport udržali. 
Keď ste si všimli v rozboroch, asi budeme musieť dofinancovať športoviská. Sme tam vo 
výdajoch na tenko. Znížili sme transfer pre TSML. To možno tiež budeme musieť 
dofinancovať. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – bolo to tak myslené, že 20 tisíc priamo ako dotáciu 
športovým klubom. Áno? Aby som to správne pochopil. 
 
Miroslav Dunčko – 20 tisíc už j eveľa aj pre športové kluby, lebo sú rozdelené tie peniaze. 
Jednému, lebo dvom klubom, by bolo treba tie peniaze, hádzanárom a hokeju. Tie peniaze, 
keď aj teraz by sa schválili, 20 tisíc, my ich nevieme ani rozdeliť komu a či ich vôbec vedia 
vyčerpať do konca roka. V septembri je to, a v novembri je už zúčtovanie. Tam je ten 
problém. Ak tie peniaze sa schvália aneviem, či tie kluby to stihnú do novembra to minúť. 
Potrebovali to na túto sezónu, futbal dostal 5 tisíc. Musia si vysporiadať podujatia. Či tie 
kluby to stihnú do novembra to minúť? 
 
Radoslav Kellner – úplne v pohode. Minulý týždeň sa kupovali brankárske výstroje za 3000 
eur.Trom siedmakom sa kúpili výstroje a 3 tisíc eur išlo. 
 
JUDr. Pavol Papcun -  mne stále len ide o to, že to financujeme z úveru. 
 
Radoslav Kellner – ale ten úver sa berie tak, či tak. Ak by tam ostala pôvodná dotácia 80 tisíc.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický -  tak ten úver by bol ešte vyšší. 
 
Radoslav Kellner – Levice vyhlásili, že idú úver použiť na podporu športových klubov. 
Tlačová správa v SME. Záchrana športových klubov. 595 tisíc eur. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický -  takto verejne priznať, lebo je to v rozpore so zákonom. Keď bude 
kontrola na použitie úveru, tak neviem. 90% samospráv na Slovensku poruší.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to mohol povedať človek, ktorý ani zákon o rozpočtových 
pravidlách nevidel. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – štát by mal myslieť na sanáciu aj malých klubov, aby mali svoj 
hlas a aby sa vedeli o svoju časť pobiť. Nie je to fér, aj keď chápem, príjmy sú nízke zo 
vstupného, ale veľké kluby predsa len vždy majú možnosť ako k peniazom prísť. Aby aj 
ZMOS, aj Únia miest sa týmto zaoberala. 
 
JUDr. Pavol Papcun – tam to ide štát riešiť kvôli zavretým športoviskám. Berie sa výpadok vo 
výške priemernej návštevnosti x vstupné. A to na kluby na našej úrovni nepadá, pretože my 
nemáme zavreté športoviská. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič –  ja rozumiem, ale to sú všetko peniaze na kluby, pre dospelých. 
Ale veľa klubov má základňu mládežnícku. 
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Mgr. Ľuboš Kamenický -  ja by som ešte na jednu skutočnosť poukázal. Aj keď sa Vám môže 
zdať, že to nesúvisí. Čerpanie na mzdách. Správa úradu. Za rok 2019 mzdy – 702 tisíc,  na rok 
2020 – 671 tisíc a máme 10% valorizáciu miezd. Čiže zamestnanci sa skladajú na to, aby išli 
dotácie na šport? Žiadne odmeny, žiadne pohyblivé zložky platu.  
 
Radoslav Kellner – ale nemôžeme sa tváriť, že ten šport neexistuje. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – každý, a aj zamestnanci mesta znášajú to, že je situácia taká, aká je.  
 
Radoslav Kellner – % keď sme to prerátali, tak tuná máme zníženie pre zamestnancov o 9%. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – áno, ale po 10% valorizácii miezd. Ja nehovorím, že je to z toho 
kryté celé, len hovorím, ale každá zložka sa podieľa na tom stave, aký je. 
 
Radoslav Kellner – ide mi o to, či to bolo primerané, z 80 tisíc nechať 30. V podstate 1/3. 
Žiadne iné odvetvie v Levoči nebolo tak postihnuté ako športové kluby, %. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – aj kultúra. Veď mali pokles vlastných príjmov. 
 
Radoslav Kellner – kultúra nerobila podujatia. Nemali výdavky. Nerobia sa koncerty, nič sa 
nerobí.  
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – ale zas ulica funguje, street art.  
 
JUDr. Pavol Papcun -  je pravda, že boli zastavení do júna. Nie som ja proti, ten Mirov návrh 
sa mi zdá dobrý, adresne poskytnúť pomoc tomu, komu to dofinancovanie chýba. 
 
Miroslav Čurilla – subjektov je tam veľa a zasa rozdeliť po 500 euro.  
 
JUDr. Pavol Papcun – nech komisia rozhodne. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – a to zase bude problém, prečo títo a prečo nie títo, atď. 
 
Miroslav Čurilla – ako Miro vraví, hádzanári sa prihlásili do prvej ligy. Možno im by to 
pomohlo. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – aj dotácie na kultúru šli dole. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – točíme sa dookola a nemáme z toho výsledok. Dajte nejaký 
návrh. 
 
Radoslav Kellner – aby sa peniaze našli pre šport.  
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – povedať to je ľahko, tak hľadám spôsob ako to realizovať. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – len navýšením podielových daní. Čím vyššie budú výdavky, tým 
väčšie bude čerpanie už schváleného úveru. 
 
JUDr. Pavol Papcun – či sme vzhľadom na pokles príjmov príliš nezoškrtali. Fakt je ten, že 
čokoľvek teraz dofinancujeme, budeme musieť prekryť úverom. 
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Radoslav Kellner – dobre. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – kto bol vo finančnej komisii? Kto tam bol? 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič –  chýbal pán Gura a Rasťo Sloboda. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – a Jožo Cvoliga nevedel, že sa nesmie úver brať, keď 
dávame podporu športovcom - dotácie? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – dôvod je ten, že 14 tisíc im prišla ako suma prehnane vysoká.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – a Jožo Cvoliga ako bývalý viceprimátor nevedel, že sa úver 
zvyšuje dotáciami? Tak tomu už nerozumiem. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – 14 tisíc im prišlo na projektovú dokumentáciu na most veľa. Pritom 
to nie je suma vysúťažená. Len prvotný návrh, ktorý poslala firma, že koľko by to mohlo stáť. 
Z dvoch oslovených spoločností poslala iba jedna. Ťažko povedať, aká suma sa vysúťaží. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – navrhnem možno Šalamúnske riešenie. 1. nech členovia 
športovej komisie zasadnú znovu a nech rozdelia tých 20 tisíc. 2. nech sa rozdelí tých 30 tisíc, 
nech kultúra špecifikuje na čo to potrebuje. 3. Ak na konci roka budú príjmy bežné vyššie 
o 50 tisíc, ako tie, čo máme v pláne, tak sa rozdelia tie peniaze. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – na konci roka to je už neskoro. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – povedzte mi aké iné riešenie chcete prijať? Povedať to je 
ľahko, len hľadám spôsob, ako to zrealizovať. Z úveru nie, no tak iba bežné príjmy, že sa 
zvýšia. Oproti plánu.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – keď to chceme rozpočtovo urobiť, tak len navýšením podielových 
daní. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – hľadáme formu. Napr. §17 zákona o rozpočtových pravidlách. 
 
Radoslav Kellner – či sa nepozeráme inak na ten istý paragraf? Keď iné mestá môžu, prečo sa 
to tu nedá.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – jednoducho to každý porušuje. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – tiež hľadajú možnosti. Ide o peniaze, podpíšeš niekomu inému, 
keď to zákon nedovoľuje? 
JUDr. Pavol Papcun – pri nastavení prognózy, máme tam ešte nejakú vôľu? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – ku júnovej prognóze áno. Rozdiel je asi 223 tisíc. 
 
JUDr. Pavol Papcun – že bude výber lepší, alebo horší? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – horší. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – jedine, že Ľuboš to dá do daňových príjmov. Formálne 
napíš 50 tisíc do podielových daní. Ale ako zástupca hovorí, ani nevie, načo ich zoberiete. 
U športovcov chápem, ale mi povedzte tých 30 tisíc na kultúru. Nie, že by sme nechceli dať, 
ale formálne, napíš tam + 50 tisíc do podielových daní. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ak idem financovať niečo z úveru, malo by to byť adresné – komu, 
koľko a načo. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď má byť len toto svárom na MZ, napíš tam 50 tisíc plus 
na podielové dane. A keď na konci roka nevyjde, tak potom. Iné východisko ja nemám. 
K úveru určite nie. 
 
Miroslav Dunčko – na šport je veľa 20 tisíc. Od 5- 10 tisíc. Maximálne. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – bola taká požiadavka z finančnej? Napíš tam plus 50 tisíc. 
 
JUDr. Pavol Papcun – futbalisti reálne ešte dva mesiace v tomto roku. 15.11. budú končiť. 
 
Miroslav Čurilla – nemôže komisia taký návrh dať. Načo, čo, komu.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dám MR taký návrh navýšiť podielové dane o 50 tisíc. 
Odsúhlasíte to? A sme na začiatku debaty. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – 150 tisíc eur bod parkovisko chcú zaradiť ako samostatný bod 
rokovania na MZ, kvôli tomu, že nesúhlasia, aby tam parkovisko bolo.  
 
JUDr. Pavol Papcun – to už je trošku neskoro teraz nie? 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – tri roky už je dosť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – 2018, 2019, 2020. Aj ja som bol taký prekvapený pán 
doktor. Už nie je možné zastaviť práce. 
 
Radoslav Kellner – to už treba dokončiť len, tak aby už to slúžilo, s víziou do budúcna. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pozrite, tu sa nevieme dohodnúť. Na MZ.. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ale predsa projekt, aj celú investičnú akciu sme si schvaľovali, nie? 
 
Miroslav Čurilla – áno. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – ešte staré MZ, v 2018 roku. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ale financie sme schvaľovali my teraz, v novom. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – celé to bolo v tom duchu, ako tu Rado rozprával, o využití hradieb 
do budúcna, o vízii. 
 
Radoslav Kellner – investičné akcie sú dve. 
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Mgr. Ľuboš Kamenický – ja to budem samostatne aj vyúčtovávať, nemôžem poslať faktúru, 
na Ministerstvo kultúry za parkovisko. 
 
JUDr. Pavol Papcun – teraz keď to už stojí, už nie je nejaký priestor cúvať, parkovisko je 
skoro dokončené, múr nám padá na hlavu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď to nedoriešime tu, tak budú členovia finančnej komisie 
dávať návrhy odkiaľ zobrať 20 a odkiaľ 30 tisíc. 
 
Radoslav Kellner – za mňa riešme šport, neviem ako je na tom kultúra. Keď to vieme tak, že 
sa virtuálne navýši príjem, tak komisia rozdelí 20 tisíc. Hokejisti teraz platili 800 eur len za 
covi testy. Čo každý jeden človek na štadióne musí mať. Zväz to mal preplatiť, ale keďže to 
nebola tá správna firma, tak nepreplatil. Tam výdavky sú. Veď len dezinfekčné veže, 
prípravky a tieto veci stáli 2000 eur. 
 
Miroslav Dunčko – zavolajme kultúru, aby sme sa porozprávali. Dajme návrh nechať 10 tisíc, 
dá sa pomôcť klubom, hokejisti, hádzanári, možno ešte volejbalisti, budú mať súťaž.  
 
Radoslav Kellner – keď to nevieme inak spraviť, dajme to tak. 20 a 20.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – musím dať hlasovať o tom. Návrh musíš dať Ty, ako 
poslanec. 
 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  1 proti  0 zdr 2 = NESCHVAĽUJE  
MR neschvaľuje pozmeňujúci návrh poslanca MR Radoslava Kellnera: navýšiť daňové 
príjmy o 40 tisíc eur a rozdeliť ich v čiastkach 20 tisíc eur – športové kluby a 20 tisíc eur - 
kultúra. 
T: 16.09.2020   Z: Ing. Vilkovský, MBA 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  4 proti  0 zdr 1  
MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4/b, 4/c, 4/d 
mesta Levoča na rok 2020. 
T: 25.09.2020   Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
MR odporúča MZ schváliť použitie rezervného fondu, vo výške 14 000 eur, na odstránenie 
havarijného stavu mostu ul. Predmestie  
T: 25.09.2020         Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 43 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 33 963 eur na investičnú akciu „Dom 
meštiansky NMP č.47 – projektová dokumentácia“. 
T: 25.09.2020         Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť zníženie čerpania úveru na krytie schodku bežného rozpočtu 
z pôvodnej výšky 612 642 eur na sumu 223 937 eur. 
T: 25.09.2020        Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť čerpanie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných 
aktív vo výške maximálne 388 705 eur, na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2020. 
T: 25.09.2020        Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
 

6. Operačný plán zimnej údržby  mesta  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2020/2021 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 
2020/2021. 
T: 25.09.2020        Z: Mgr. Minďaš 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Rozbor hospodárenia TSML za 1. polrok 2020  

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
MR berie na vedomie rozbor hospodárenia TSML k 30.06.2020. 
T: 16.09.2020       Z: Mgr. Minďaš 
         Mgr. Kučka 
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7. Návrh čiastkovej zmeny územného plánu 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny územného plánu 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť začatie procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta 
Levoča v lokalite Kráľovec, k. ú. Levoča na pozemku parcela E KN 5750/1. 
T: 25.09.2020        Z: Ing. Petrášová 
         Mgr. Kučka 
 

8. Návrh čiastkovej zmeny územného plánu 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny územného plánu 

Hl. za  1 proti  0 zdr 3 = NEODPORÚČA 
 
MR neodporúča MZ schváliť obstaranie čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča 
na pozemku parcely E KN č. 5874, 5875 v k.ú. Levoča, za podmienok, že financovanie 
obstarania zabezpečí žiadateľ zmeny územného plánu mesta Levoča Jozef Bango, Nad 
tehelňou 1430/26, 054 01 Levoča formou refundácie skutočne vynaložených nákladov na 
obstaranie zmeny územného plánu. 
T: 25.09.2020        Z: Ing. Petrášová 
         Mgr. Kučka 
 
 
 

9. Zmena VZN mesta č. ..../2020 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Levoča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
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UZNESENIE č. 50 
K bodu: Zmena VZN mesta č. ..../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Levoča 

Hl. za  1 proti  0 zdr 3 = NEODPORÚČA 
 
MR neodporúča MZ schváliť prijatie zmeny VZN č. .../2020 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta Levoča. 
T: 25.09.2020        Z: Ing. Petrášová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Zmena VZN mesta č. ..../2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
Levoča 

Hl. za  1 proti  0 zdr 3 = NEODPORÚČA 
 
MR neodporúča MZ zobrať na vedomie, že k návrhu VZN č. .../2020 o nakladaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča, ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území mesta Levoča, neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne 
pripomienky. 
T: 25.09.2020        Z: Ing. Petrášová 
         Mgr. Kučka 
 
 

10. Návrh Koncepcie organizácie statickej dopravy v mestskej 
pamiatkovej rezervácii mesta Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
Radoslav Kellner – pre nás je dôležité to, že nám nastrelili, koľko asi také zavedenie systému 
bude stáť.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v podstate toto je ten bod, čo si chcel doplniť. 
 
Radoslav Kellner – na komisii sme sa dohodli, že v prvom rade treba povedať, že či chceme 
takéto niečo riešiť. a ak áno, tak potom hľadať riešenie a nie len skočiť na to prvé, čo sa núka. 
 
JUDr. Pavol Papcun -  či je s dopravným generelom, ktorý sa mal vypracovať svojho času? 
 
Ing. Lenka Petrášová – neexisistuje dopravný generel. 

 
JUDr. Pavol Papcun -  viem, že neexistuje, ale nerozmýšľali sme o ňom? 
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Ing. Lenka Petrášová – konzultovali sme s dopravným inžinierom, ktorý spracúva 
momentálne dopravný generel pre mesto Poprad. On nám stretlil cenovú ponuku na 
vypracovanie dopravného generelu pre mesto Levoča a bolo to okolo 140 tisíc eur. A to 
z toho dôvodu, že Levoča je svojou rozlohou väčšia ako Poprad. On musí naviazať Závadu, 
Levočské Lúky. Za cca 5 tisíc eur by prišli do Levoče, aby sa povedali požiadavky mesta. Čo 
od toho generelu mesto očakáva. Či to bude návrh zjednosmernenia ulíc, zjednosmernenia 
komunikácií, definícia príchodu ľudí, ktorí prichádzajú do Levoče  za prácou autobusmi, 
alebo autami. Tie otázky by sa im zadali. Na základe týchto otázok, oni by urobili dopravno 
inžinierske prieskumy. V spolupráci s univerzitou, väčšinou Žilinskou. Tieto prieskumy by 
spočítavali intenzitu dopravy na jednotlivých križovatkách a na hlavných ťahoch do mesta 
Levoča. Na základe až toho by vedeli spracovať dopravný generel. Časový horizont toho 
spracovania je 4- 5 rokov a investície by sa dali rozdeliť. Najprv to zadanie, potom 
inžiniersko dopravné prieskumy, výstupy a návrh riešenia. 
 
JUDr. Pavol Papcun – tento návrh je čisto o spoplatnení, či je to niečo podobné? 
 
Radoslav Kellner -  to je čisto o spoplatnení. Oni na seba berú všetko, aj čo sa týka určenia 
počtu parkovacích miest.  
 
Ing. Lenka Petrášová – oni nemôžu ten generel riešiť iba v jednej časti územia. Musia to 
spraviť v celku. Čiže aj so všetkými mestskými časťami. 
 
Miroslav Čurilla -  budeme sa musieť tomu venovať. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tento bod sa berie na vedomie, aby sa vôbec rozprúdila 
debata o tom, čo s tým ďalej. A malo by z toho vyplynúť to, čo si požadoval Rado na 
začiatku- či vôbec je vôľa to riešiť do budúcna. 
 
Radoslav Kellner – neviem, či by to ten generel riešil, ale ak je to 5 ročný proces a má to stáť 
140 tisíc, tak potom to skúsme. V Kežmarku v rámci projektu smart obce riešia kamery na 
parkoviská a podobné hlúposti.   
 
JUDr. Pavol Papcun -  na ten generel sa to bude dať usšiť, nakoľko je to inovatívne riešenie. 
 
Ing. Lenka Petrášová – čo som si pozerala iné mestá, koncepciu riešenia statickej dopravy 
väčšinou robili univerzity. A tiež vychádzali z dopravno inžinierskych prieskumov. Investícia 
na zavedenie regulovaného parkovania nebola malá v týchto mestách. Komisia ešte 
navrhovala, aby sme to riešili an block, aj na sídliskách. 
 
Miroslav Čurilla – generel dopravy, treba vychádzať z toho, že máme záväzok určitý. Je 
obdobie, kedy je to nemálo peňazí. Systém spoplatnenia celého územia obytných častí, 
nemyslím si, že toto je nejaký zdroj príjmu. Reguluje dopravu. To je dôležité, lebo u nás ten 
chaos vládne a navyše ešte s našou mestskou políciou totálny. Byť v určitých čatiach námestia 
a pozerať sa čo sa deje, to je neuveriteľné.  
 
Miroslav Čurilla – máme spoplatnené námestie. Ale ten príjem je slabý. A koľko platíme za 
tento systém, to by ste žasli. Efekt je veľmi nízky pre nás. Mal by byť v tejto oblasti určený aj 
zdroj účelove. Aby sme v tejto oblasti budovali. Ale mali by sme byť opatrní, že s kým ísť do 
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toho. Lebo jednoducho, keď oni povedia, veď sa Vám to vráti, tak tiež musím byť opatrný, že 
niekto to zaplatiť musí. Keď oni do toho investujú 100 tisíc, tak nie je to len tak, z dobrej 
vôle. To je tvrdý a vysoko náročný konkurenčný boj, s rýchlou návratnosťou. 
 
Radoslav Kellner – ja si neviem predstaviť zakladať novú firmu mestskú, len kvôli 
parkovaciemu systému, dozorné rady, všetko k tomu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ale nie je to len o spoplatnení, bez vyriešenia dopravnej situácie. To si 
myslím, že aj ľudia by nám otrieskali o hlavu. 
Radoslav Kellner – ale už samotné zavedenie by vyriešilo situáciu. Tomáš má rodinný dom, 
dostal by jednu kartu, má tam 7, 20 áut tam parkuje. Nestáli by pred ostatnými domami. 
Nemali by parkovaciu kartu, nemohli by tam stáť. Dostal by jednu a keby chcel viac, stálo by 
to ďalších xy eur, ďalšie, ešte viac. 
 
JUDr. Pavol Papcun – a toto by riešil tento systém? 
 
Radoslav Kellner – a toto by riešil tento systém. Rezidenčný státie, modré zóny a podobne. 
Toto treba v celej Levoči riešiť. Ak to robí Žilinská univerzita, bolo by dobre s nimi sa 
dohodnúť. A skúsiť pomaličky vypracovať nejaké štúdie ohľadom toho. Ale tam narazíme na 
to moje- chceme, alebo nechceme? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ide o to, či vôbec tento materiál dávať do MZ, lebo keď 
nebude vôľa, tak zbytočne. 
 
Radoslav Kellner – ja by som tento materiál vôbec neriešil v MZ, maximálne tak deklarovať, 
že áno, chceme niečo také. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poslancom musíš niečo predložiť, lebo čo budeš deklarovať. 
 
Radoslav Kellner – niečo ako je toto. 
 
Ing. Lenka Petrášová - koncepciu, organizáciu? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – len nemôžeme to riešiť z nášho rozpočtu. Aby sa mohla 
spracovať tá koncepcia.  
 
Radoslav Kellner – neviem ako ďaleko sme so smart city, lebo toto by sa dalo perfektne na to 
našiť. Cez kamery sledovať intenzitu dopravy. Všade sú kamery napojené online na servre.  
 
Ing. Lenka Petrášová – inžinierske prieskumy, oni fungujú cez kamery. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v prvom rade sa musí stotožniť Tvoja komisia, či ideme do 
toho, alebo nie. 
 
Radoslav Kellner – áno chceme, v celej Levoči. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – Ing. Bartko, čerstvý absolvent, urobil toto v SNV na 
križovatke pri mestskej polícii. Vyhodnocovali cez kamery a softvér. Má záujem 
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o absolventskú prax. Možno pouvažovať, vytvoriť miesto v rámci oddelenia. Má aj kontakt 
ako absolvent na Žilinskú univerzitu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nemali sme štastie, keď sme hľadali absolventov, hľadali 
sme 4 a prihlásila sa jedna. 
 
Radoslav Kellner – moja komisia je stotožnená a stým, že to chceme riešiť a to v celej Levoči. 
 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Návrh Koncepcie organizácie statickej dopravy v mestskej pamiatkovej 
rezervácii mesta Levoča 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ zobrať na vedomie predloženie návrhu Koncepcie organizácie statickej 
dopravy v mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Levoča. 
T: 25.09.2020        Z: Ing. Petrášová 
         Mgr. Kučka 
 

11. IBV Krupný jarok – I. etapa 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: IBV Krupný jarok – I. etapa 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť bezodplatné postúpenie práv a povinností investora z Mesta 
Levoča na Podtatranskú vodárenskú spoločnosť, a. s. k vodným stavbám: SO 03.01 Vodovod 
a SO 04.01 Kanalizácia splašková v k.ú. Levoča na pozemkoch parc. č. KN E 6198 (KN C 
2884, KN C 2886/1), KN C 2878/4, KN C 2888/1 (ďalej len „vodné stavby“), vo výlučnom 
vlastníctve Mesta Levoča, vedených na LV č. 4376 a LV č. 1, ktoré majú byť realizované 
v rámci hlavnej stavby IBV Krupný jarok – I. etapa. Uskutočnenie vodných stavieb bolo 
povolené rozhodnutím Okresného úradu Levoča, odbor starostlivosti o životné prostredie pod 
číslom OU-LE-OSZP-2020/000701-015 zo dňa 28.8.2020. 
T: 25.09.2020        Z: Ing. Petrášová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: IBV Krupný jarok – I. etapa 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ poveriť primátora mesta Levoča uzavrieť s Podtatranskou vodárenskou 
spoločnosťou, a. s. zmluvu o postúpení práv  a povinností investora k vodným stavbám 
v zmysle predchádzajúceho odseku. 
T: 25.09.2020        Z: Ing. Petrášová 
         Mgr. Kučka 
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12. Zmena  zástupcu  mesta  v dozornej  rade  obchodnej 
spoločnosti  založenej  mestom – Nemocnici   AGEL Levoča 
a.s. 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Zmena  zástupcu  mesta  v dozornej  rade  obchodnej spoločnosti  založenej  
mestom – Nemocnici   AGEL Levoča a.s. 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ vziať na vedomie vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady Nemocnice 
AGEL Levoča a.s., IČO: 36594849 so sídlom  Probstnerova  cesta  2/3082,  Levoča,  MUDr. 
Indrid  Dzurňákovej,  MBA  dňom 29.08.2020. 
T: 24.09.2020        Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Zmena  zástupcu  mesta  v dozornej  rade  obchodnej spoločnosti  založenej  
mestom – Nemocnici   AGEL Levoča a.s. 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť voľbu .................................... ako  zástupcu  mesta  Levoča  v 
Dozornej rade Nemocnice AGEL Levoča a.s., IČO: 36594849 so sídlom Probstnerova cesta 
2/3082, Levoča. 
T: 24.09.2020        Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
 

13.  Zverejňovanie oznámení verejných funkcionárov mesta za 
rok 2019 na webovom sídle mesta Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Zverejňovanie  oznámení  verejných  funkcionárov mesta za rok 2019 na 
webovom sídle mesta Levoča 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť uznesenie nasledujúceho  znenia:  „Majetkové  pomery  
verejného funkcionára,  pokiaľ  ide  o vlastníctvo  hnuteľnej  veci podľa  čl.  7  ods.  4  písm.  
b) zákona č.  357/2004  Z.  z. o ochrane  verejného  záujmu  pri  výkone  funkcií verejných  
funkcionárov  vznení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „ústavný  zákon“),  vlastníctvo  
majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty podľa čl. 7 ods. 4 písm. c) ústavného 
zákona, existenciu záväzku podľa čl. 7 ods. 4 písm. d) ústavného zákona, užívanie 
nehnuteľnej veci vrátane bytu a nebytového priestoru vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo 
inej právnickej osoby podľa čl. 7 ods. 4 písm. e) ústavného zákona a užívanie hnuteľnej veci  
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vo  vlastníctve  inej  fyzickej  osoby  alebo  inej právnickej osoby podľa čl. 7 ods. 4 písm. f) 
ústavného zákona,  sa  s ohľadom  na  ustanovenie  čl.  7  ods.  10 ústavného zákona nebudú 
podľa ustanovenia čl. 7 ods. 8 ústavného zákona zverejňovať.“ 
T: 24.09.2020        Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
 

14. Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť predloženie  projektu   „Parkovacie plochy na sídlisku Západ v 
Levoči“ v rámci výzvy č. 04/OÚ LE/2020 na predkladanie projektov financovaných  alebo  
spolufinancovaných  z regionálneho  príspevku  vyhlásenej    Ministerstvom vnútra  
Slovenskej  republiky  –  Okresným  úradom  v Levoči  podľa  Metodiky  prípravy  návrhu 
ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 
Z. z. o podpore  najmenej  rozvinutých  okresov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  
v znení neskorších predpisov. 
T: 24.09.2020        Z: Mgr. Ľuboš Kamenický  

Ing. Lenka Petrášová   
Mgr. Anna Babicová                                        
Mgr. Nikolaj Kučka 

UZNESENIE č. 59 
K bodu: Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu „Parkovacie plochy na sídlisku 
Západ v Levoči“ vo výške 100 000EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: 24.09.2020        Z: Mgr. Ľuboš Kamenický  

Ing. Lenka Petrášová   
Mgr. Anna Babicová                                        
Mgr. Nikolaj Kučka 

UZNESENIE č. 60 
K bodu: Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči 

Hl. za  3 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča MZ schváliť realizáciu  projektu „Parkovacie plochy na sídlisku Západ v 
Levoči. 
T: 24.09.2020        Z: Mgr. Ľuboš Kamenický  

Ing. Lenka Petrášová   
Mgr. Anna Babicová                                        
Mgr. Nikolaj Kučka 
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15. Pridelenie dotácií z rozpočtu  mesta 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Džuganová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok  2020 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča primátorovi  mesta schváliť  pridelenie  dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s 
§ 4 ods. 5 VZN mesta Levoča č.3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a 
telovýchovu: a)v  zmysle  §  14  ods.  1  písmeno  B-  športové  projekty, podujatia a podpora 
individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 3 /2019  
1. XC Ski team, Levoča            200 eur  
2.Ck LEV, Levoča           100 eur  
3.Klub sebaobrany Wing tsung                                  200 eur  
4.Klub sebaobrany Wing tsung                                  200 eur  
5.XC Ski team, Levoča             250 eur  
6.Cyklo Spiš, Levoča                                                  200 eur  
7.Florbalový klub, Quick Ball              100 eur  
8.Klub sebaobrany Wing tsung                                  250 eur 
T: 16.09.2020   Z: PaedDr. Choborová                                        

Mgr. Nikolaj Kučka 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok  2020 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR odporúča primátorovi  mesta schváliť  pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s 
§ 4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 3/2019) – kapitola 10.7.0 – ostatné transfery v zmysle § 10 
ods. 1 písmeno A- Podpora projektov a  činností VZN mesta Levoča č. 3/2019  pre: 
1.Slovenský červený kríž územný spolok                       300 €  
2.Združenie kresťanských seniorov                                     300 €  
3.Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska         300 €  
4.ZO Jednota dôchodcov Slovenska v Levoči                     300 € 
T: 16.09.2020   Z: PaedDr. Choborová                                        

Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 

16. Zavedenie parkovacieho systému  
 
Radoslav Kellner bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Zavedenie parkovacieho systému  

Hl. za  4 proti  0 zdr 0 
 
MR schvaľuje pozmeňujúci návrh poslanca MR Radoslava Kellnera: MR schvaľuje 
zámer začať proces zavádzania parkovacieho systému v celom meste Levoča. 
T: 16.09.2020   Z: Ing. Vilkovský, MBA                                         
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17. Záver  
 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestskej rady za 
účasť. Upozornil tiež na blížiace sa zasadnutie Mestského Zastupiteľstva dňa 24. septembra 
2020, so začiatkom o 10:00 hod.  
 

 


