Mestské zastupiteľstvo v Levoči

ZÁPISNICA

č. 19
z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 24. 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 19. zasadnutie MZ
v Levoči. Ospravedlnil neprítomnosť pani Mgr. Andrei Kolečányiovej. Konštatoval
uznášaniaschopnosť. Navrhol overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil
prítomných s programom podľa pozvánky. Má niekto návrh na doplnenie tohto programu?
Miroslav Čurilla – chcel by som doplniť, mohlo by to byť aj v bode 6 pri VZN, chcel by som
dať návrh na doplnenie člena komisie výstavby, územného plánovania o Ing. Sečku, a tiež
nemáme vysporiadaný dopravný režim na námestí. Je potrebné zadať úpravu VZN
dopravného značenia na námestí. Dopravného režimu na námestí. Ako bod 7. Zadať zmenu
dopravného značenia a vyriešiť režim na námestí.
RNDr. Vladimír Adamkovič – meno sme nepočuli viacerí, koho doplniť?
Miroslav Čurilla – Ing. arch. Sečka. Komisia je pomerne silne zložená, ale nie je tam človek,
ktorý je odborne spôsobilý v režime územného plánovania. Ing. Sečka je urbanista. Komisia
by mohla lepšie fungovať.
Radoslav Kellner – poprosím pred záverom doplniť ďalší bod. V súvislosti so zmenou
rozpočtu sa chystajú nejaké úpravy, čo sa týka športových klubov, v prípade že prejdú, chcel
by som rovno rozdeliť dotácie pre športové kluby.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pred interpeláciami?
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ja by som to dal hneď po úprave rozpočtu.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dobre. Hlasujeme o pôvodnom programe. Aby sme dodržali
rokovací poriadok. Následne o zmenách druhý krát, musí prejsť nadpolovičnou väčšinou
všetkých poslancov.
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UZNESENIE č. 1
K bodu: Program zasadnutia MZ
Hl. za 15
proti 0

zdr

1

MZ schvaľuje program MZ.
T: ihneď

Z: Ing. Vilkovský, MBA

UZNESENIE č. 2
K bodu: Program zasadnutia MZ
Hl. za 16
proti 0

zdr

0

MZ schvaľuje program MZ s doplnením.
T: ihneď
UZNESENIE č. 3
K bodu: Návrhová komisia
Hl. za 13

nehl. 0

proti 0

nehl. 0

Z: Ing. Vilkovský, MBA

zdr

2

nehl. 0

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Anna Kravecová, Mgr.
Ladislav Ogurčák.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 4
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 9

proti 0

zdr

2

nehl. 2

MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, PaedDr. Ľubomír
Repaský.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA

2. Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Nikolaj Kučka vykonal kontrolu plnenia uznesení z 18. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva, konaného dňa 25.06.2020 a 3.7.2020.
Mgr. Nikolaj Kučka – na rokovaní MZ dňa 25.06.2020 a 3.7.2020 bolo celkovo prijatých 63
uznesení MZ. Uznesenia č. 1 až 30, 35 až 45, 48 až 59, 61 až 63 boli splnené. Uznesenia č.
31, 21, 33, 34, 46 a 47 + 60 sú v termíne plnenia.
RNDr. Vladimír Adamkovič – chcem sa opýtať, či prišla informácia z nemocnice. Pýtal som
sa na poslednom MZ pri správe o hospodárení nemocnice priamo pána riaditeľa, doteraz som
písomnú správu z Nemocnice nedostal.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale riaditeľ tu bol.
RNDr. Vladimír Adamkovič – bol. Povedal, že zašle.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – budeme to urgovať, aby ste to zajtra mali.
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Ing. Robert Novotný – takisto, z nemocnice som si pýtal auditované výsledky. Neposlal ani
elektronicky, ani tlačenú verziu.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tam boli auditované účtovné závierky však?
Ing. Robert Novotný – áno, za roky 2018 a 2019 tiež už by mali mať. Pán riaditeľ povedal,
áno, nemá problém, že to doplní.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – budem mu ešte teraz volať, aby do zajtra to mal. Aby Vám
to poslal. Elektronicky?
Ing. Robert Novotný – to je jedno ako.
UZNESENIE č. 5
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 18
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 18. zasadnutia MZ.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

3. Nakladanie s majetkom mesta
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil.
UZNESENIE č. 6
K bodu: Kúpa nehnuteľností
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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 Sielnica 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: 31.03.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 7
K bodu: Kúpa nehnuteľností
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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: 31.03.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 8
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská
Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/43 – ost. pl. s výmerou 658 m2, ktorý
bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ost. pl. s výmerou 14 545 m2, k. ú. Levoča
na podklade Geometrického plánu č. 106/2020, vypracovaného Ing. Pavlom Kostelníkom
(IČO: 41686187) 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 vlastníctve žiadateľov a príjem z predaja bude použitý
na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 9
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 17

proti 0

zdr

nehl. 1

MZ schvaľuje 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

MUDr. Jana Suráková – žiadatelia žiadajú o odkúpenie pozemku, ktorý je v bezprostrednej
blízkosti ich nehnuteľnosti, s tým, že t.č. nemajú žiadne zámery s týmto pozemkom, aj keď
spomínal pán vedúci, že by tam mala byť arhitektonická štúdia. Oni si kúpili pozemok
smerom dopredu. Architektonická štúdia by mala byť vzadu. Mal by tam byť dosť veľký
priestor, aby vznikla štúdia a mesto plnilo záväzky, čo sa týka občianskej vybavenosti. Ihrisko
detské, alebo udržanie zelene.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – geometrický plán bude vypracovaný len na tú zelenú
plochu? Čo sme tam videli? Lebo tam je jedna plocha, druhá plocha.
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Mgr. Martin Drahomirecký – určite aj na časť cesty. Ono to slabo vidno. Táto svetlo modrá
plocha o ktorú žiadatelia požiadali. Je to časť cesty, to si uvedomujeme.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pani Matvejová, je to pre Vás akceptovateľné, aby sa GP
urobil len na tej zelenej ploche? Lebo teraz to zasahuje do zelenej plochy.
Pani Matvejová – áno.
Pán Matvej – môžem k tomu niečo povedať aj ja? Ja som manžel.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – povedzte.
Pán Matvej – je to cca 400 m2. Je tam budova. Cca 4 metre od budovy vľavo je aj šachta na
vodomer. Od vypuklej zelene smerom kolmo. Ako to máte modrou čiarou. Nemusí to byť až
celkom ku ceste, asi tak v 3/5 dolu.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – opýtam sa jasne, je to pre Vás akceptovateľné, ak by sa GP
zameral tak, ako je to zelený pás? Aby cesta z jednej a druhej strany ostala?
Pán Matvej – cesta z jednej strany, z pravej strany, to je akceptovateľné. Tá druhá, z ľava, to
bola cesta pre dodávateľov, keď sme mali potraviny.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tú cestu využívajú aj obyvatelia.
Pán Matvej – tú využívajú len ľudia z jedného domu, dá sa ísť aj druhou stranou. Ja nikomu
neblokujem prístup. Ak chceme tam mať rodinný dom, chceme tam bývať, tak nie je to
príjemné, ak by tam bola cesta z oboch strán.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – opýtam sa, je to pre Vás akceptovateľné, tá zelená plocha?
Súhlaste s tým. To bude najlepšie riešenie.
Pán Matvej – ak by som nesúhlasil?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pred rozhodnutím MZ. Tak sa Vás potom spýtam, ako
primátor, tam nemáte rodinný dom. Tú budovu tam máte dnes ako penzión. Na ubytovanie.
Pán Matvej – je to ako dom. Je tam iba kód číslo 13. Ktorý je akože ubytovanie. To sa dá
preradiť na kód číslo 10, žiadosťou.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán Matvej, dnes na katastri je to ubytovacie zariadenie
vedené, ako penzión. Ja si myslím, že tá plocha je dosť postačujúc na to.
Pán Matvej – je to tam ako dom.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je to ubytovacie zariadenie na liste vlastníctva.
Pán Matvej – tam to bolo vedené, ako potraviny. Už nepodnikáme. Prenajíma sa tam, ale nie
na živnosť. Občas na prenájom.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja Vám chcem len pomôcť.
Pán Matvej – ja Vám rozumiem.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – chceme Vám všetci pomôcť. Lebo potom sa stane to, že
susedia zhora budú hovoriť, prečo ste im zahradili prístup.
Pán Matvej – ešte jednu vec pán primátor. Keď sa robila voda, smerom zhora dole, cez ulicu
je vedená elektrika, sú zastavané stĺpy. Vtedy bola plánovaná cesta pri tých stĺpoch. To
plánovalo mesto. Ako náhradu za túto cestu. Lebo cesta išla poza tieto domy, čo sú naľavo na
lúke. Akonáhle vznikla cesta okolo obchodu, tak sa to nerealizovalo. A po lúke sa chodí
krížom krážom.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dohodneme sa tak, pán Matvej. Dáte vyhotoviť GP, naši
budú prizvaní ku vyhotoveniu GP.
Ján Lorko – ďakujem. Ja osobne s tým nemám problém. Vidím, že cesta bola umelo
vytvorená. Cestičky sú cez verejné priestranstvo umelo vytvorené. Nie sú ani spevnené.
nemám s tým problém a nemyslím si, že by sme niekomu obmedzili prístup k domom.
Neviem, čo sú tie ďalšie kolíky tam vyparcelované. Vlastnícke vzťahy sú dosť komplikované
na Levočskej doline, a môžeme byť radi, ak sú to občania, ktorí si to odkúpia, budú platiť za
to daň. V minulosti sme riešili opačnú stranu na kopčeku, Bobkovci. Dodnes nemajú
vyriešené tie veci. Bola plánovaná výmena pozemkov. Nakoniec sa to nechalo tak a neriešilo
sa nič. Je to zámer, ktorý môžeme kľudne schváliť.
Anna Kravecová – ja som za odkúpenie tohto pozemku. Každý si chce okolo rodinného domu
zveľadiť. Neurobíme také faux pas, ako na Závade, že stred sme predali - požiarnu zbrojnicu.
A teraz sú ľudia nespokojní, že cesta naľavo aj napravo je úzka. Tak dúfam, že toto nebude
taký prípad. Lebo cesty sú z každej strany tohto domu.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to je dôvod, prečo sa na to pýtam. Môžu sa ozvať ľudia
z Levočskej doliny a povedia, že predali ste im a my sme to využívali ako cestu. Toto isté
môže nastať, ako na Závade.
Ing. Robert Novotný – pokiaľ toto je prekážkou, tak je na mieste opýtať sa, pokiaľ by pán
Matvej, Matvejová, ak by ste dodali súhlasné stanovisko majiteľov dotknutých pozemkov,
mali by sme vyriešený problém. Nevznikla by nám v budúcnosti situácia, že sme stratili
prístup.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nič sa nestane, ak to dnes schválite. Je to zámer. Aj tak bude
ešte zameranie. A potom to pôjde ešte raz s presnou výmerou.
JUDr. Pavol Papcun – nech spolu s GP priložia aj toto. Je to dobrý nápad.
JUDr. Ľubomír Murín – ja sa tiež prikláňam k tomu, aby sme aspoň časť toho pozemku im
predali. Minimálne aspoň tú zelenú časť Pozerám na katastri, že tie cesty sú tam zakreslené
sprava, zľava. Nie je tu asfaltová cesta. Je to iba makadam vysypaný.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dajte prosím ešte raz fotku. Možno že to nebude 440 m2,
tak ako máte v zámere, ale že to bude 400 m2.
JUDr. Ľubomír Murín – ale dôležité je, že ten prístup máte. Ešte môžem poprosiť? Aby
prístup k ceste, z križovatky, priamo k pozemku bol. Z prednej časti.
Ing. Robert Novotný – ja by som dal poslanecký návrh, keďže niektorí prikyvujete, že je to
dobrý nápad. Aby ste ku GP dodali aj súhlasné stanovisko susediacich pozemkov. Je to
relevantný podklad.
Ján Lorko – nemyslím si, že je to až taký dobrý nápad. Poprosím ešte raz mapu. Chcel by som
sa spýtať, Martin, skresľuje to ortofotomapa? Ak dobre vidím, zasahuje tá parcela na
asfaltový povrch? Tak by som bol za to, aby sme vysporiadali aj túto vec. Rovno pod jedným,
keď sa to bude riešiť majetkovoprávne.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ideme hlasovať o PN pána Novotného. Robo, nadefinuj
nám ešte raz ten návrh.
Pán Matvej – Mlynarčík, oni chodia aj zhora.
Ing. Robert Novotný – ale nech Vám dajú to súhlasné stanovisko, nech nás nenapádajú.
Pán Matvej – je to pravda, ale prístupovú cestu zhora oni majú. Ja Vás chápem, ale k čomu sa
budú Tí susedia vyjadrovať, ak tam všetci majú prístup.
Ing. Robert Novotný – ja s Vami súhlasím, ale nepoznám ich názor na túto vec.
Ján Lorko – tam historicky cesta nikdy nebola, chápeš?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán Matvej. Je to aj podľa mňa dobrý návrh. Aj Vy do
budúcna budete mať vysporiadané vzťahy. A môžete si kúpiť celých 440 m2. My Vám
chceme to predať. Ale aby sa niekto neozval potom zo susedov, alebo vzdialenejších susedov.
Že on s tým nesúhlasí. Lebo toto sme tu už mali. Ponaučení z toho sme. Pokladám návrh pána
Novotného za dobrý.
Pán Matvej - ja Vás chápem, ale k čomu sa budú Tí susedia vyjadrovať, keď tá cesta
neexistuje? To je neexistujúca cesta. Tu niekto mal návrh, že by sa to mohlo posunúť doľava.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán Matvej, ja keby som mal záujem o ten pozemok,
súhlasím s tým, že GP v zelenom páse a je to vybavené. Pán Murín povedal, že cesty sú
zakreslené.
Pán Matvej - nie sú zakreslené. Historicky je to vedené, ako zeleň.
JUDr. Pavol Papcun – asi všetci chceme Vám vyhovieť, ale sme poučení z nedávna, keď sme
vyhoveli ľuďom zo Závady, a potom sa na nás zniesla vlna kritiky. Pre všeobecný pokoj, a aj
preto, že by ste to mohli kúpiť, je ten návrh poslanecký návrh Roba Novotného dobrý, nám
bude ľahšie, že vieme, že sme nikomu nepoškodili, Vám bude ľahšie. A môžeme toto verejné
priestranstvo odpredať.
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UZNESENIE č. 10
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 17

proti 0

zdr

1

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Roberta Novotného: navrhujem, aby
žiadatelia o odkúpenie pozemku dodali spolu s geometrickým (odčleňujúcim) plánom aj
súhlasné stanovisko majiteľov vedľajších pozemkov, ktorých sa odkúpenie dotkne.
T: 24.09.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 11
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 11
proti 0

zdr

7

nehl. 0 = NESCHVAĽUJE

MZ neschvaľuje 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

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – prístupová cesta patrí na LV mestu? porovnávali sme to s už
jestvujúcou PD na športovú halu? Akú prístupovú cestu zakreslis projektant, čo sa týka
parkovacích miest. Nesúvisí to možno s tým, ale upozorňujem, že je to na budúci rok
v investičnom pláne PSK. Aby sme sa nezablokovali.
Mgr. Martin Drahomirecký – členkou je vedúca majetkového odboru PSK a o tom nepadla
reč.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ešte by som si to dal preveriť.
JUDr. Pavol Papcun – bola Lýdia, súhlasila, za podmienky, ak ostane zachovaný prístup zo
zadnej strany. Je v pláne budúci rok rekonštrukcia športovej haly a spomínala to, že do
budúcna sa plánuje aj rekonštrukcia internátov. Podmienkou je aby ostala zachovaná
prístupová cesta zo zadu.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – internát už je predaný katolíckej cirkvi.
Mgr. Jaroslav Kramarčík – áno potvrdzujem, rekonštrukcia haly by mala prebehnúť budúci
rok. PD je urobená, môžem Vám ju sprístupniť. Ráta sa s parkovacími miestami pri
telocvični. Sú tam aj rozpracované parkovacie miesta, aj s tým, kde by mali byť. Cesta by
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mala byť zachovaná. Ja by som to odložil. Práce budú, meniť budú celý plášť, priestor budú
potrebovať. Ostatné pozemky okolo toho sú vysporiadané?
Mgr. Martin Drahomirecký – áno, všetky sú mestské. Majú tam oporné múriky, nejde
o žiadne stavby.
Mgr. Jaroslav Kramarčík – je to prístup ku kotolni. Tú ešte má v správe zdravotnícka škola. Je
to bývalá stará kotolňa, vykurovala pôvodne všetky tri objekty. Teraz už len jeden objekt,
internát. Tam je jediný prístup k bývalej kotolni.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – chcem sa vrátiť ku všetkému, čo tu bolo povedané. Cesta
môže by zachovaná. Z technického hľadiska, je možné, aby šírka cesty ostala zachovaná? Je
možné, že sa ozvú ďalší vlastníci, že budú chcieť prístupovú cestu. A tá cesta sa zužuje. Aká
široká je tá cesta?
Mgr. Martin Drahomirecký – tento tu priestor je najužší. Všetko je širšie než toto a toto.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – možno im to bude brániť prejsť so širším vozidlom.
Mgr. Martin Drahomirecký – cesta v najužšom mieste má 4,4 metra. V prípade predaja by
tam bolo 5 metrov.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – to je všetko v poriadku. Popredajme všetko. Len ešte raz Vás,
žiadam Vás, zoberte PD od Jara Kramarčíka. Aby ste videli, ako sú tam vjazy a výjazdy.
Dajte na stôl PD. Lebo, čo keď projektant rozšíril parametre cesty?
Ján Lorko – parkovacie plochy sú rátané vpredu. Prosím fotografiu, kde vidno aj ten ich
oporný múrik. Vidíme, že tam už k nejakým úpravám na mestskom majetku došlo. Keď
Martin tvrdí, že celý ten pás je mestský. Užíva tie záhrady. Je to v poriadku, keď vlastníčka
odkúpi ten pás, čo reálne využíva a používa.
Mgr. Martin Drahomirecký – je to meter vsunuté od suchého múrika. Plechový plot je na
mestskom pozemku. Ďalšia prístupová cesta je realizovaná so súhlasom mesta. Chceli to
odkúpiť. Ale predaj sme zamietli. Umiestnili si tam zatrávňovacie tvárnice so súhlasom
mesta. Ak prejde zámer, bude mesto prizvané a GP bude taký, aby nezhoršilo šírkové
parametre cesty. A môže sa premerať celá tá ulica.
Radoslav Kellner – prečo sme zamietli predaj vedľa?
Mgr. Martin Drahomirecký – nevedeli sme ako sa ďalej bude tá cesta využívať. Na
Kláštorskej ulici sú ďalší vlastníci. K športovej hale keď sa to približuje, je tam už naozaj
úzko a nechceli sme to predávať.
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UZNESENIE č. 12
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 12

proti 1

zdr

4

nehl. 1

MZ schvaľuje 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
Miroslav Čurilla – tam je silný pocit skrivodlivosti. Bola už tá suma uhradená. K zápisu ale
nedošlo chybou rodičov týchto žiadateliek. Jedná sa o malú výmeru a aj keď je to proti
zásadám, dal by som PN na zníženie tej ceny na 10 eur/ m2.

UZNESENIE č. 13
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: MZ schvaľuje kúpnu cenu
pre žiadateľky v bode 7 majetkových vecí na 10 eur/m2.
T: 24.09.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 14
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje 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 Ústecká
3042, Kladno, ČR a Mgr. Janu Špindorovú, rod. Maľaková, nar. 3.1.1974, bytom Považská
Teplá č. 321, všetci v rovnakom spoluvlastníckom podiele, za kúpnu cenu 10 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
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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
UZNESENIE č. 15
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje 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. 64/2020“) 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
UZNESENIE č. 16
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 0
proti 4
zdr
13
nehl. 0 = NESCHVAĽUJE
MZ neschvaľuje 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 7 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
JUDr. Ľubomír Murín – pozitívne vnímam takýto návrh. Majú referenciu, kostol tam stojí, je
tam veľmi pekná stavba. V porovnaní s inými časťami Slovenska, mám scestovanú Oravu,
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Kysuce. Bežne sú tam takého pastoračné centrá vybudované. Deti chodievajú hrávať
floorball, majú dokonca jedálne, kde za 3-4 eurá varia pre sociálne slabších. Ja by som
schvaľoval nielen zámer, dal by som rovno PN aby to nebolo len ako zámer, ale rovno predaj.
Mgr. Martin Drahomirecký – to nie je možné, lebo ešte nie je GP vypracovaný.
JUDr. Ľubomír Murín – tak v tento chvíli schváliť zámer určite.
JUDr. Pavol Papcun – majetková komisia vychádzala z toho, že týmto uznesením by sa mal
riešiť spor medzi gréckokatolickou cirkvou a spoločnosťou ALTIS interiér s. r. o. Došlo
z stretnutiu gréckokatolíckej cirkvi a tejto spoločnosti. Ja za seba budem korigovať svoje
stanovisko na základe informácií, ktoré mi pred MZ boli poskytnuté a tento návrh podporím.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – považujem materiál za zmätočný. Miešame tu hrušky s jablkami.
Doteraz som nevidel návrh spoločnosti ALTIS interiér s. r. o. , ani zámer. Viem len, že
prebehli nejaké rokovania. Zatiaľ nič na svete nie je, ani územno plánovacia dokumentácia.
Len počúvam rôzne reči, že to má byť 7 poschodová budova, 3- 4 podlažná niečo, je tam
potom rozpor s územným plánom. Ja by som iba ten materiál vyňal, riešme teda len predaj,
žiadosť greéckokatolíckej cirkvi. Máme tu štúdiu z roku 2011, bola Ľubom Repaským
rozdaná na stolíky. Keď sa vybuduje gréckokatolícky chrám, vedľa má vzniknúť pastoračné
centrum a zároveň tam bol zámer vybudovať domov dôchodcov. Medzitým došlo k prevodom
pozemkov. Počúvame, že je tam iný investičný zámer. Upozorňujem na to, že už dlhodobo
gréckokatolícka cirkev avizuje, že o tento pozemok bude mať záujem a chce sa rozšíriť.
Upozorňujem na to, že táto štúdia z 2011 roku je viac menej neplatná. Tak aby sa mesto ďalej
venovalo tomuto priestoru, bude to silná kolízna zóna, aj čo sa týka výstavby bytových
domov, MHD. Tlačím na to, aby sme všetko nesmerovali na tento úzky priestor
a jednoznačne, aby sme tento pozemok odpredali gréckokatolíckej cirkvi.
PaedDr. Ľubomír Repaský – zareagujem. Súhlasím so stanoviskom pána Cvoligu. Miešame
jablká s hruškami. Bod č. 10 jasne hovorí o predaji. Neviem ako sa sem dostali ALTIS interiér
s. r. o. Ak boli stretnutia ALTIS interiér s. r. o. s gréckokatolickou cirkvou, tak to boli všetko
stretnutia pána farára a farskej rady, ktorých bolo asi 10. O iných stretnutiach nevieme. A ak
aj boli stretnutia Altisu s gréckokatolickou cirkvou, tak celý čas pán Hlinka, ako zástupca
ALTIS interiér s. r. o. deklaroval, alebo keď sa bavil o parkovacích miestach, tak parkovacie
miesta, poprosím Ťa Andrej, B3, situuje parkovacie miesta dopredu, ako je teraz napísané
k domovu dôchodcov. Riešme zámer gréckokatolíckej cirkvi, ako solídneho partnera mesta.
Dodržiavajú územný plán. Ani jedno slovo nepadlo, že potrebuje tam parkovacie miesta. My
riešme zámer gréckokatolíckej cirkvi, ako seriózneho partnera mesta a ostatných.
Greéckokatolícka cirkev dodržiava dohodu a dlhodobo sa na ten priestor zameriava.
Dodržiava územný plán. A ÚP je zákon. Dôkazom toho, že je to seriózny subjekt je aj to, že
je tam postavený GK chrám. Slúži širokej verejnosti. Je zachované všetko ako malo byť na
milimeter. Súčasťou žiadosti je zámer ten priestor domestifikovať a urobiť niečo pre
duchovnú obnovu občanov, nielen pre veriacich a ostatných obyvateľov, ale najmä mladých
ľudí, bude tam detské ihrisko, klubovňa. Chcem dať ešte slovo pánovi farárovi.
Anna Kravecová – chcem sa vrátiť do minulosti do r 1990. Chceli sme to odkúpiť. Ale nemali
sme na to majetok. Oplotenie sme preto riešili, aby sa to neničilo. Mali sme o to záujem už aj
v minulosti. Chodili tam psíčkari, vytrhávali sa tam hromozvody.
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PaedDr. Ľubomír Repaský – ak by sme dali slovo pánovi farárovi Višňovskému.
Pán Višňovský – pán primátor, pán zástupca, pán prednosta, prítomné dámy a páni, som rád,
že chcete podporiť tento zámer. Naša cirkve, gréckokatolícka, možno nie sme investori, ktorí
dokážu do roka niečo postaviť, ale zámer sme mali už od roku 1999. Za tie roky sme
vybudovali to, čo sme deklarovali. Čo sa týka predmetného zámeru, mali sme o to záujem od
r. 2014, kde bol vypracovaný geometrické plány pánom Buríkom. Ale stavali sme chrám
a nemali sme na kúpu pozemku. No a teraz, keď už je postavený chrám a chceme kúpiť
pozemok, tak z katastra sa vyňal čiastočný geometrický plán, aby ste videli, ako to vyzerá.
Pozemok je na sever od nášho chrámu. Chceme pokračovať aj ďalej, len pozemok pán Suchý
Bača už predal. Teraz to má niekto iný, čo nám zmarilo naše plány. Ja som v roku 2018
vstúpil do rokovania s istou rehoľou, ktorá sa stará o domovy dôchodcov, boli tomu
naklonení. Avšak, dozvedeli sme sa, že pozemok Suchý Bača je predaný a rehoľa odstúpila
od investičného zámeru. Nateraz. Nevravím, že do budúcna sa nemôže téma znovu otvoriť,
podľa toho ako sa k tomu postaví nový vlastník. Je tam 1060 m2 cca.
Ján Lorko – teší ma, že sa nestaráme sa len o telo, ale aj o ducha. Podporujem zámer predaja.
RNDr. Vladimír Adamkovič – z mojej strany podporné stanovisko. Klobúk dolu predtým.
Z tak málo financií. Vyskladali sa samotní veriaci, som za podporu. Možno sa toho domova
dôchodcov dožijeme ako seniori.

UZNESENIE č. 17
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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

Mgr. Martin Drahomirecký – spoločnosť ALTIS interiér má podanú žiadosť o vydanie
územného rozhodnutia. Preto som to spomenul, aby sme neboli napadnutí, že sme tu niečo
zatajili. Ideme k ďalšiemu bodu. Garáže na Sadovej ulici.
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JUDr. Ľubomír Murín – naruší sa areál Základnej školy. Je to dosť vysoká suma za také
garáže. Chcem dať PN, ak bude úspešný predaj týchto dgaráží, účelovo viazať peniaze
z predaja na opravu tohto múru. 10 tisíc eur na to, aby ulica vyzerala komplexne a slušne,
stačí.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – kto bol doteraz správcom týchto garáží?
Mgr. Martin Drahomirecký – základná škola.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – pozrite na fotografiu satelitná snímka, tam sú hodené konára 20
rokov, ktoré neboli schopné vypratať. Rekonštruovala sa cesta, všetko tam ostalo. Trošku by
som poprosil, aby ste zajtra ťukli do správcu. Je to ich vizitka. V tejto lokalite výhľadovo
dlhodobo absentuje niečo po smere na Mariánsku horu. Keď správca tieto garáže upracú,
opravia, tak myslím, že ešte nájdu pre ne využitie.
JUDr. Pavol Papcun – myslím, že verejné wc by malo vzniknúť čo najbližšie
k novotvoriacemu sa parkovisku. V takom prípade sa stanovisko dá korigovať.
Mgr. Jaroslav Kramarčík – prístup ku garážam je z hlavnej komunikácie? Ďakujem.
JUDr. Ľubomír Murín – čo sa týka verejných wc. Sú tam nejaké odpady, alebo vodovodné
prípojky? Ako je to s vodou, kanálom, aby sme nemuseli narúšať nový asfalt.
Ing. Miroslav Vilkovský – situácia s rekonštrukcie Sadovej ulice. Keď prišli plynári, že kedy
sme im podvíhali plynové potrubie, keďže je vo výške 40 cm. Je veľmi plytko pod
chodníkom.
Anna Kravecová - vyjadrila sa pani riaditeľka, či tieto garáže potrebuje?
Mgr. Martin Drahomirecký – áno, vyjadrila sa, že ich nepotrebuje.
Ján Lorko – chcem pochváliť znalca. Z takejto nehnuteľnosti urobiť posudok na 10 tisíc eur.
Klobúk dolu pred znalcom. Pred časom sme na Levočských Lúkach predávali niečo iné, za
úplne inú hodnotu.
Ing. Robert Novotný – kde je tá alternatíva? WC budú vážne potrebné v tejto lokalite. Je tu
všeobecná potreba verejných WC, aj z dôvodu autobusovej zastávky. Kde ešte inde by mohli
byť?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Košická brána.
PhDr. Mgr. Jozeg Cvoliga – sa pýtaš v škole, či niekde inde?
Ing. Robert Novotný – že by neboli tam v tých garážach, ako Ty si navrhoval, ale inde.
PhDr. Mgr. Jozeg Cvoliga – stále sa rozprávalo, že toalety majú byť tu. Preto sa odkupovalo
od pána Bineka, Mráza.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – alternatíva je Košická brána.
14

MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – myslím, že pani riaditeľka nebude mať problém, že sa
jedného dňa niekto tam zraní. Starať sa o takúto historickú budovu, je to jedna zo základných
pedagogických inštitúcií, ktorú v meste máme, nie je to ľahké.
Radoslav Kellner – hlavne keď sa pozrieme na ortofoto mapu. Keby to bol môj pozemok,
neexistuje, aby som toto niekomu predal. Je to nezmysel toto niekomu predať. Vidíme, máme
krásny celok. Nevieme ako budeme mať tri školy. Nerušme si možnosti, ktoré nám teraz tento
pozemok ponúka, kvôli 10 tisícom.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – zrekonštruujme to a dajme to do nájmu. 20 rokov tam neplatil
nikto nič. Dávam PN na opravu týchto garáži a na prenájom.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale nie v našej réžii oprava?
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – z príjmu z nájmu z opravy.
Ing. Robert Novotný – nastavíme režim nájmu, tak, aby sa mu to oplatilo zobrať do nájmu
a opraviť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - už ste sa tak zamotali páni poslanci, pôvodný návrh viazať
peniaze z prenájmu bol dobrý. Hlasujme.

UZNESENIE č. 18
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 8
proti 0

zdr

8

nehl. 0 = NESCHVAĽUJE

MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Cvoligu: oprava a prenájom garáži na
ulici Sadová, ktoré spravuje ZŠ Štefana Kluberta.
Kluberta.
T: 24.09.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 19
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 7
proti 4

zdr

7

nehl. -1 = NESCHVAĽUJE

MZ neschvaľuje 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: - 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
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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

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – viete včera sme sedeli pred MZ. Aj na MR 16. teho. Nikto
nepovedal ani a) ani b). Ja to celkom chápem, ale toto ste už mali mať predžuté niekoľko krát.
Anna Kravecová – prečo staval na mestskom, keď má svoje pozemky?
Mgr. Martin Drahomirecký – to je vec z minulosti. Tam sú spoluvlastnícke podiely dokonca
Slovenskej správy ciest. On bol väčšinový spolu vlastník aj tohto pozemku. Sú tam len 3/15
tiny mestské.
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UZNESENIE č. 20
K bodu: Zámena nehnuteľností
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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 oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-37/2020,
vyhotoveného geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 37/2020“), od pozemku parc. č.
KNC 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. KNC 4873/18 sa stane Mesto Levoča,
IČO: 00329321, v celosti a podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. č. KN- 10 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. 21
K bodu: Vecné bremená
Hl. za 17
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje 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. KNC 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.
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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; - 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. 22
K bodu: Vecné bremená
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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. KNC 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. 23
K bodu: Vecné bremená
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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
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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 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. G1208/20;
- 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. 24
K bodu: Dodatok k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
Hl. za 17
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ 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
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vytvorená nová parcela KN-C 8121/290 – záhrada s výmerou 219 m2 a parcela KN-E 14
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 .
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
UZNESENIE č. 25
K bodu: Bezodplatný prevod pozemkov
Hl. za 18
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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 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. 26
K bodu: Zrušenie uznesenia
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje zrušenie uznesenia 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: 24.09.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
RNDr. Vladimír Adamkovič – v minulosti sa hovorilo, že by to vedel byť aj aquapark. Mám
dojem, či tá kontrola nie je skôr hľadanie teplej vody. Ako teplý termálny vrt. Či ide naozaj
o kontrolu kvality podzemných vôd, alebo to súvisí z nedávnou akciou vylievania odpadu na
ornú pôdu?
Mgr. Martin Drahomirecký – môžem prečítať zo žiadosti, aj správu dôvodovú. Viac nepíšu.
Žiadosť je pomerne stručná a prílohou je rovno nájomná zmluva.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – skôr si myslím, že to bude fakt na monitorovanie spodných
vôd. Bola vypísaná výzva a treba eu peniaze minúť.
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UZNESENIE č. 27
K bodu: Prenájom nehnuteľností
Hl. za 18
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3 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. 28
K bodu: Vyradenie majetku z evidencie
Hl. za 17
proti 0

zdr

0

nehl. 1

MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe
Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča: Traktorová kosačka ETESIA
hydro, rok obstarania 2006, inv. číslo 0220132 v obstarávacej cene 17 755,59 eur z dôvodu jej
nefunkčnosti.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Anna Kravecová – čo s výrobou v Helske? Pred koronou, čo robili, Turci prišli odišli, mesto
nemá informácie o tom, čo plánujú ďalej robiť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – zástupcovia firmy Helske navštívili mesto, oni sa vždy
z času na čas objavia, zjavia, predložili návrh, čo sa týka požiadaviek, dodatkov atď.
V súčasnosti to rozoberajú právnici. Ak nájdeme kompromis, predložíme to MZ. Vedeli sme
o tom, že prišli Turci naspäť. Požiadal som ich o jednu vec. Hala je skolaudovaná, druhá je
iba hala, nemá skolaudovanú technológiu. Čo sa týka administratívnej budovy, do tej sa ďalej
púšťať nebudú. Toto viem povedať k dnešnému dňu.
Ján Lorko – vzhľadom k tomu, že sa uvoľní sklad, aby sa do budúceho MZ vypísala súťaž na
prenájom.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – myslím si, že nájdeme záujemcu.

UZNESENIE č. 29
K bodu: Dodatok k nájomnej zmluve
Hl. za 16
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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.
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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: 17 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. 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

Ján Lorko - §2 podmienky podávania žiadostí – ak nemá človek trvalý pobyt v meste, ako sa
bude postupovať, tak prakticky keby si to opísal.
Mgr. Martin Drahomirecký – teraz po novom? Prečítam to priamo. VZN je prílohou
materiálu. Čítam z dôvodovej správy.
Ján Lorko – fungovalo to?
Mgr. Martin Drahomirecký – fungovalo. Takýchto prípadov ale nebolo veľa prípadov.
Ján Lorko – ak bude jeden z manželov, dostane výnimku, ak bude jeden z manželov, dostane
trvalé bydlisko?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – môže byť jeden žiadateľ aj keď bude mať manželku? Už
viem o čo Ti ide? Chceli sme určitým spôsobom dostať do VZN, aby aj ľudia bez TP mohli
získať nájomný byt. Aby sme si zvýšili počet obyvateľov.
Miroslav Čurilla – ak získajú byt, tak si menia aj TP. Prihlásia sa. Podpíšu zmluvu.
Mgr. Martin Drahomirecký – vždy je to tak, že keď sa podpíše nájomná zmluva, tak sa
v prípade záujmu sa dáva aj súhlas na trvalý pobyt.
Ján Lorko – toto by mal byť účel úpravy, že keď dostane byt, 100% to urobia. Aby bol
povinný sa prihlásiť. Zdá sa mi to nedoriešná vec. Aj keď úmysel je dobrý.
RNDr. Vladimír Adamkovič – prikláňam sa k tomuto názoru, lebo cieľ budovania nájomných
bytov, je zvýšiť počet obyvateľov mesta a zvýšiť príjem podielových daní. Na počet
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obyvateľov. Je žiadúce, aby ľudia, ktorí byty dostanú boli podielnikmi, na ktorých mesto bude
dostávať podielové dane.
JUDr. Pavol Papcun – výnimka z TP práve smeruje k tomu, aby sme vedeli ľudí pritiahnuť,
ktorí byty potrebujú, ktorých potrebujeme my a nemajú TP u nás. Napr. lekárov. Nemyslím si,
že budú chcieť meniť TP.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nemôžeme nútiť ľudí zmeniť si TP VZN.
JUDr. Pavol Papcun – nemôžeme ich nútiť, ale môžeme to dať ako podmienkyu pridelenia
nájomného bytu. Otázka je, či vôbec je to nutné.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – týka sa to najmä lekárov, ktorí sú tu zo zahraničia. Poľská
republika, Česká republika, Ukrajina, majú problém s cudzineckou políciou, zväčša sú to
manželské páry. Netreba rátať len so špekulantami. Aby sme neuzatvorili dvere tým, čo sem
chcú prísť pracovať. A sú to manželské páry.
JUDr. Pavol Papcun - §2 k žiadosti je potrebné priložiť potvrdenie zamestnávateľa. Toto by
malo zamedziť práve tým špekulantom. Ja to chápem, že tá výnimka je práve pre nich. Je to
týmto spôsobom ošetrené.
JUDr. Ľubomír Murín – systém prideľovania? Rozhodovaciu právomoc naďalej bude mať
primátor? MR odporúčací charakter, atď?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - po prerokovaní v MK, MR a potom primátor.
Ján Lorko – Inga spomenula, keď budú lekári manželia, podľa tohto VZN, aspoň jeden
z manželov musí mať TP na území mesta. To bude problém pre tých lekárov.
Mgr. Martin Drahomirecký – to je kumulatívne chápanie znenie toho b). Stačí, že tú výnimku
dostane jeden. Nemusia žiadať obaja.
JUDr. Dana Rusnáčiková – zdrojom financovania nájomného bývania ŠFRB, podmienkou
financovania ŠFRB nie je TP, ale vznik bývania. Viem, že chceme vyššie podielové dane, ale
toto nie je zmyslom nájomného bývania.

UZNESENIE č. 30
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2020 o prideľovaní mestských
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
Hl. za 13
proti 0
zdr
0
nehl. 1
MZ berie na vedomie informáciu, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní mestských
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča, vznesené žiadne námietky a pripomienky.
T: 24.09.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 31
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2020 o prideľovaní mestských
nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča
Hl. za 17
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020 o prideľovaní
mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča, podľa predloženého návrhu.
T: 24.09.2020
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.

UZNESENIE č. 32
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta k 30.6.2020
Hl. za 17
proti 0
zdr
0

nehl. 0

MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia mesta k 30.06.2020.
T: 25.09.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

5. Zmena rozpočtu č. 4
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – sú to len nevyhnutné presuny finančných prostriedkov
a nevyhnutný preklenovací úver, čo sa týka časového nesúladu. Podstatný je posledný bod č.
6 – programu MZ, nakoľko potrebujeme k žiadosti o nenávratný finančný príspevok
uznesenie.
Miroslav Čurilla - my sme pri úprave rozpočtu museli reagovať na situáciu, ktorá vznikla
v tomto roku. Vzhľadom na vývoj daňových príjmov, dávam PN na tranfer na šport na 20
tisíc eur. V bežných príjmoch MsKS z nájmu dochádza k ďalšiemu poklesu. Tam dávam
návrh na 5000 eur. Navýšiť kapitolu výnos dane 110 a výdavky tranfer 20 000 eur na šport
a MsKS 5000 eur.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – rekonštrukcia hradobného systému ma teší a dlhodobo to
podporujem. Zároveň riešime rekonštrukciu hradobného múru pri parkovisku. Zaujíma ma
jedna vec. Keď z tej štúdie vyjde, že v priekopách nám neodporučia vytvárať parkovacie
miesta? Čo poviete projektantom? Aby neuvažovali o tom, aby tam bolo niečo iné?
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – zámer je ako celku, nielen hradobnej priekopy so 75
parkovacími miestami. Môžu sa zaoberať zvyškom priestoru. Rátam s tým, že to zakreslia,
ako že už to tam je, a budú riešiť ostatné plochy. To nie je nový projekt. Vedelo sa o tom
minimálne 10 rokov, že je tam plán záchytného parkoviska a riešenia statickej dopravy
v centre mesta.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – chcel by som otvoriť tému rekonštrukcie Špitálskej ulice. V tejto
chvíli ako zámer. Máme PD na rekonštrukciu. Na koncovke suma 569 tisíc eur aj s dph. Toto
je už naozaj vecou diskusie. Mal by byť aj nejaký všeobecný súhlas. Táto ulica patrí medzi
najviac poškodené. V roku 2009 boli pokusy ju rekonštruovať. Paradoxne potom boli aj
petície proti rekonštrukcii, zastavilo sa to v roku 2010. Máme ale už dobre spracovanú PD
v spolupráci s KPÚ. Poprosím draft uznesení, Andrej. Pokúsim sa Vám dať nejaký pracovný
postup, ako pokračovať ďalej v tejto rekonštrukcii, alebo začať. Navrhujem, aby sme zaradili
túto položku už do kapitálového výdavku na tento a na budúci rok.
V máji, júni sme schvaľovali investíciu výstavby bytových domov na Sídlisku západ. V rámci
tých položiek, bola tam položka na PD. Bude sa refundovať? Zároveň žiadame Ministerstvo
dopravy o preplatenie. Neviem aká tam je výška, mohlo by sa to použiť na rekonštruckiu
Špitálskej ulice. Ďalej dávam návrh, aby sme vstúpili do VO s odkladacími podmienkami. Že
účinnosť zmluvy až vtedy, keď bude plné krytie a to do 30.06.2021. Právnici by to mohli
lepšie naformulovať. Navrhujem, aby to prešlo elektronickou aukciou. Aby sme videli reálnu
cenu, aká z toho vyjde. Keby ste videli PD, myslím, že je kvalitne spracovaná, otázka zelene,
možno ešte vyšší level ako Sadová ulica, veľmi pekne je to spracované. Chcem využiť toto
zimné obdobie na začatie procesu VO.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ďakujem. Za vedenie mesta poviem k tejto aktivite. Sami
vnímame Špitálsku ako najvypuklejší problém z tých ulíc. Nemáme problém, aby sa začal
proces prípravy rekonštrukcie tejto ulice. Ja som dokumentáciu videl. Je dobre spracovaná.
Budeme musieť hľadať zdroje na celú rekonštrukciu tejto ulice. Napr. rokovania
s vodárenskou spoločnosťou, určite nie sú na to pripravení v tomto roku. Môžeme to dať do
plánu na budúci rok.
Ing. Robert Novotný – keď sme neschválili zmenu rozpočtu, tak preto, že sme konštatovali,
že celkový počet parkovacích miest je Achillova päta. Nie je možné, kde sa urobila chyba. Či
sme dostatočne neprebrali projekt, ktorý tu máme od deaf olympiády. Zníži nám počet
parkovacích miest. Naša otázka bola - ideme za každú cenu tlačiť dobudovanie parkovacích
miest, lebo už na to máme prachy? Alebo ešte nájdeme možnosť, ako z toho ešte bezbolestne
vycúvať. Ja som odporca hradobnej priekopy, to je jedna vec, ale keďže je tu potreba
parkovania, tak dajbože sa to schváli. Preto sme chceli po Vás jeden samostatný bod, aby sme
sa o tom mohli pobaviť. Ide zima, ešte je čas hľadať ďalšie možnosti, ako využiť zostávajúce
prostriedky.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nemám vedomosť o tom, že by rekonštrukciou parkánového
múru sa znížil počet parkovacích miest. Ostáva stále ten istý počet, 75 parkovacích miest. Pán
Lukáč navrhol, aby sa parkánový múr zhodil dole a úplne nanovo vybudoval, tak ostane
v pôvodných rozmeroch. Z bezpečnostného a pamiatkového hľadiska to treba zbúrať
a postaviť nanovo. Časovo je to problém za 4 mesiace zhodiť a postaviť nanovo. Neviem
odkiaľ vyšla informácia, že tam bude menej prakovacích miest.
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JUDr. Pavol Papcun – otázka na Jozefa Cvoligu, zahrnúť do kapitálových výdavkov čo
presne? Koľko zaradíme a z akých zdrojov? Nadviažem aj na Roba Novotného. Ak by bola
pravda, že sa zníži počet parkovacích miest, tak by to bolo treba rozdiskutovať. Ja mám
z investičného oddelenia informáciu, že počet parkovacích miest sa nezníži. Máme tu pani
Ing. Petrášovú, tak by som ju poprosil, aby sa nám záväzne k tomu vyjadrila.
Ing. Lenka Petrášová – návrh, ktorý vyšiel od projektantov, pán Lukáč vravel, že sa eskarpa
môže posunúť trošku dozadu. Počet parkovacích miest ostáva zachovaný. Ale v poslednej
časti parkoviska, nebudú mať parkovacie státia dĺžku 5 metrov, ale 4 a pol metra. Čo sa týka
chodníka, chodník má ísť až k úplne poslednému parkovaciemu miestu, ale z dôvodu toho,
aby sme parkovacie státia zachovali, tento sa skráti. Norma na šírku a dĺžku parkovacích státí
ostane zachovaná.
Miroslav Čurilla - na finančnú komisiu. K spochybňovaniu majetkovej komisie, to je
neštandardné. Bolo to predmetom aj schvaľovania v rozpočte. Každým mesiacom a každým
rokom potreba parkovacích miest stúpa. Riešenie záchytného parkoviska z časti pomôže. Tu
sa neznižuje počet parkovacích miest. Dôjde akurát k skráteniu chodníka. Je tam presne
vyčíslená finančná úspora. Stav múrov, ako hovorí kolega, kto pochybil, projektanti
nezaregistrovali stav múru, bolo to zarastené. Došlo aj k pochybeniu. Rieši sa to projekčne,
s dodávateľom, dopĺňame zmluvu o rekonštrukciu hradobného opevnenia. Diskusie sú, či má
to parkovisko byť, alebo nemá. Prečo nie je parkovisko pod hradbami plné? Viete dobre, že
tam je pozemkový problém. SPF si zamenil tento pozemok ako náhradný pozemok.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ešte jednu vec tu treba povedať, aby to odznelo, aj pre
širokú verejnosť. Samotné vybudovanie parkoviska a riešenie statickej časti hradobného
múra, je to jedna akcia, ale účtované to bude ako dve akcie. To znamená – parkovisko bude
mať samostatný rozpočet, aj parkánový múr bude mať samostatný rozpočet. Nemôžeme
miešať peniaze na parkovisko a na opravu hradobného systému. Ministerstvo financií nám
povolilo, po urgencii Pamiatkového úradu SR, použiť tie peniaze aj na opravu parkánového
múru.
Ján Lorko – rozdelil si to pekne. Koľko sú náklady na celé parkovisko? Koľko stojí jedno
parkovacie miesto? Ak to samostatne účtujeme.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – koľko tam je na parkovisko? Suma je vysúťažená na
parkovisko. Je podpísaná zmluva. Neviem z hlavy koľko to je. Beriem kalkulačku.
Ing. Lenka Petrášová – 386 tisíc eur. V tomto rozpočte sú parkovacie plochy, oddychová
zóna, chodník oddychový 1,5 metrový, kombinácia andezitu a čadiča. Nie je to samostatne, je
kombinácia prvkov - chodník, parkovisko, a prístupová komunikácia.
Ján Lorko – vieme pozrieť koľko bude stáť jedno parkovacie miesto?
Ing. Lenka Petrášová – to by sme museli pozrieť položkovitý rozpočet.
Ján Lorko - bude hodne vysoká.
RNDr. Vladimír Adamkovič – čarovné slovíčko, projekt. Vedúci majetkového oddelenia.
Projektanti to trošku neodhadli. Preto to treba dať do súladu realitu s plánmi. Projekt
parkoviska hradobnej priekopy je toho dôkazom. Dokonca pán viceprimátor povedal, že asi
26

pochybili projektanti. Ja by som chcel poprosiť kompetentných, aby viac dbali na projekty,
ktoré sem prechádzajú, aby boli dôkladnejšie a viac kontrolované. Aby boli konzultované s
obyvateľmi jednotlivých mestských častí. Aby prebehla diskusia, uvediem príklad. Sídlisko
Rozvoj. Vnútroblok bol rekonštruovaný, všetko krásne. Ale ľudia sa sťažovali na to, že
lavičky, ktoré mali pod stromami, majú teraz pozdĺž chodníka, kde im hrozí úpal. Chceli
zmenu. Odpoveď mi prišla, rešpektujem, z TSML, nemôžeme tam robiť zmeny, lavičky boli
osadené v zmysle projektu. Ak by sme spravili zmenu, museli by sme vracať peniaze.
Otázka stojí, tie projekty robia projektanti pre koho? Pre seba, kvôli výške odmeny? Alebo to
robia pre ľudí? Pre obyvateľov tohto mesta. Vyvstáva to ako problém. Niečo sa šije horúcou
ihlou. Keby sa boli robili projekty na obnovu hradieb, bolo by sa prišlo na to, keď sa to otvorí,
v akom to je stave. A následne by sa robil projekt, možno na parkovisko. Možo by sme
povedali, že nie, využime to nejakým iným spôsobom. Robíme skôr to, čo nás najviac trápi.
A to boli parkovacie plochy. V konečnom dôsledku si myslím, že parkovisko takto blízko pri
centre mesta, pomôže možno zamestnancom, ľuďom, ktorí tu pracujú. Ale urobíme presný
opak pre turistov, ktorí majú sa tu zdržať. Dovezú sa tu autobusom. Moderátor to tam
odmoderuje, alebo lektor, odídu preč. V lepšom prípade zaparkujú, najedia sa v parku, urobia
si servírovacie stolíky, ja to mám natočené, Poliakov, keď doviezli ázijcov. Využijú naše
toalety v kine a odídu preč. Parkovacie plochy by mali byť niekde na periférii, so službami,
kto chce prísť hore do mesta, môže si zobrať linkovú prepravu, alebo taxík, vláčik
„maguráčik“, alebo pôjde kolobežkou, ale nech sa zdrží v meste. Nie, že Levočou len prefrčí.
Celé je to o projektoch. Tie projekty sú šité horúcou ihlou a nie sú do dôsledku koncipované.
Ďakujem.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ďakujem. Čiastočne súhlasím pán doktor, máte pravdu.
mám svoj názor tiež na projektantov, ale nechcem ho tu verejne hovoriť.
Miroslav Dunčko – k dotácii pre šport. Som rád, že na finančnej komisii sme sa uzniesli, že
mesto chce podporiť športové kluby a šport celkovo. V minulosti som dával PN a tie boli
zamietnuté. Teraz som bol až prekvapený. Že 20 tisíc máme hneď teraz rozdeliť. Vieme aký
je postup. Najprv sa schváli, ďalší mesiac sa rokuje, treba to aj vyúčtovať. Ak dotácia 20 tisíc
prejde, dám hneď poslanecký návrh na ich rozdelenie.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Miro treba to tak vnímať, že je svojím spôsobom
neštandardný rok, kvôli covidu. Aj v Národnej Rade sa schvaľujú zákony ako na bežiacom
páse, ja som aj preto upozornil, pripravte sa na to. Myslím si, že to je najmenej rozdeliť
financie.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – trošku mi chýba, že nie je nikto podpísaný pod tým materiálom,
je to nejaký anonym? Čo sa týka PD. Rekonštrukcia eskarpy a kontraeskarpy v hodnote 80
kubíkov. 489 kubíkov je kontraeskarpa a 93 kubíkov je eskarpa. Chcem sa opýtať, tých 389
tisíc euro je rozpočet, čo spomínala Lenka Petrášová, 150 tisíc euro bude postačovať na
rekonštrukciu eskarpy a kontraeskarpy, tak ako si to zadefinoval? Či vychádzate zo sumy
ktorú dala firma Arprog. Alebo idete do nového VO? Ten postup ma zaujíma.
Miroslav Čurilla - nie je to konečná suma. Prebieha rokovanie. Dnes predložili návrh. Ich
návrh je podstatne vyšší. Konečná suma bude až po odsúhlasení si všetkých položiek.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – navrhujem v tom zámere, čo sa týka Špitálskej ulice, aby sa
vytvorila samostatná položka kapitálových výdavkov, v kapitole 0660 bývanie, občianska
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vybavenosť. Aby vznikla položka rekonštrukcia Špitálska ulica už tento rok, aby sa tam
kumulovali už určité zdroje a prelínala sa do ďalších rokov.
JUDr. Pavol Papcun – čiže dnes neschvaľujeme žiadne peniaze na to?
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – teraz schvaľujeme iba investičný zámer. Tak to mám nachystané,
ako pracovný postup, ktorý samozrejme môže byť modifikovaný podľa situácie.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja by som bol rád, ak by tá suma, ktorú dnes máte
v rozpočte + suma na eskarpu, to znamená v tých 389 tisíc postačovala na eskarpu aj
kontraeskarpu. To znamená sj na pravú aj ľavú stranu hradobného opevnenia. Myslím to ako
sumu už s dph.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – to bola aká suma počítaná? 48 tisíc?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – 28 tisíc.
JUDr. Pavol Papcun – ja predpokladám, že stavebné práce na ľavej a pravej strane máme
naprojektované? Tá suma, ktorá vzišla z projektu je koľko asi?
Miroslav Čurilla – oprava toho múru? Nie je konečná. Ešte len dnes predložili svoj rozpočet,
návrh. Naša prvá reakcia bola, že je to neakceptovateľné.
JUDr. Pavol Papcun – ale z projektu? Na akú sumu to naprojektovali?
Miroslav Čurilla – Stavoprojekt nerobili nový rozpočet. Tam už nebol by ani relevantný. My
už musíme pracovať s cenami, ktoré boli predmetom VO. Pre nás sú objemy a ceny, ktoré
boli vysúťažené.
JUDr. Pavol Papcun – neoceňovali, robili len rozpočet?
Ing. Robert Novotný – vážené kolegyne, kolegovia, keďže sme v rámci finančnej komisie
deklarovali určité záujmy, otázky a predpokladal som, že to bude v samostatnom bode, ale
keďže mestská rada schválila takto rozpočet, predpokladám že sa to znegovalo. Chcel som
v tejto veci predložiť aj poslanecký návrh. Tam sme sa bavili pri bode, 14 000 eur na haváriu
mosta na Sídlisku západ. Zhodli sme sa, že nie len ten most, ale aj most pri bývalom
kúpalisku je v ohrození. Zhodli sme sa, že projektová príprava neodrzrkadľuje niekedy
realitu, tak sme s doktorom Cvoligom prišli na to, že by bolo možno vhodné, aby sa riešili
takéto neplánované havarijné veci prostredníctvom inštitútu žltý FIDIC. Nástroj, ktorý
používa VO tak, že sa neostaráva samostatne PD a samostatne dodávateľ, ale príde jeden
subjekt a predloží celé riešenie, vrátane výkazu výmer. Plus termín dokedy je to schopný
zvládnuť. Týmto žltým FIDICom dávame nový nástroj. Sústredíme na najproblémovejšiu
časť. Opravu nosníkov, mostovky, a pod. Bol som prijatý u košického župana KSK, ohľadne
možnosti uplatnenia kompozitných materiálov. Sú úplne bežné vo svete., napr.
sklolaminátové prvky, nie sú poveternostnými podmienkami ovplyvňované, korodovateľné.
Sú ľahšie. Flexibilnejšie. Aby sme sa nedostali do područia projektantov betonárskej lobby.
Najkonzervatívnejšie riešenie nám tu bude tlačiť a samozrejme, že aj najdrahšie. Zase sa
zasekneme v realizácii, obstarávaniach atď. Dávam poslanecký návrh, aby sme vybrané typy
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opráv, havarijných, neštandardných, stavebných úkonov,vyberali prostredníctvom žltého
fidicu.
Ján Lorko – čo sú vybrané druhy opráv?
Ing. Robert Novotný – nie štandardné, plánovateľné, projektovateľné.
Ján Lorko – keď primátor mesta vyhlási mimoriadnu situáciu vtedy môžeme použiť ten
inštitút?
Ing. Robert Novotný – nie. Statik príde a posúdi, že tento most je v havarijnom stave,
nedoporučujem jeho ďalšie používanie.
Ján Lorko – len ostáva otvorené, že vybrané.
Ing. Robert Novotný – len som chcel, aby sme sa tomu nebránili, lebo niekedy, je to havarijný
stav, niekedy je to z rozhodnutia primátora, tu by sme zavolali firmy, aby nám navrhli
riešenie.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – má to svoju logiku. Keď sa využije ten inštitút, tak firma
zhotoviteľa, bude ručiť aj za rozpočet. Lebo tu projektanti niečo nakreslia, a stavebné firmy,
keď si to pozrú, sú v pomykove, a pýtajú sa ako to máme spraviť? Keď vznikne takáto
situácia, vysúťažíme firmu, ktorá bude komunikovať tak, aby to bolo košér. Vznikla nám
situácia, námestie. Projektanti nakreslili nejakým spôsobom námestie. Povedali, že má tam
byť napr. ukladať do takého a takého lôžka, a stavebné firmy, povedali, že to nie je
najvhodnejší materiál na cesty. A už je tam rozpor. A keď sa využije taký inštitút, ako Robo
Novotný navrhuje, tak minimálne ten rozpor medzi projektantmi a zhotoviteľom by mal byť
odstránený.
Ing. Robert Novotný – budeme narážať na to, že potom pri námietkách, ktoré pôjdu na úrad
pre verejné obstarávanie, ale skráti nám to podstatne čas, kde potrebujeme vyriešiť situáciu.
Ján Lorko – primátor vyhlási mimoriadnu situáciu a vtedy môžeme použiť FIDIC?
Ing. Robert Novotný – nechcel som to ohraničiť havarijným stavom. Aby sme sa nebránili
tomu, lebo niekedy je to z titulu primátora, prednosta okresného úradu. Preto som to nechcel
ohraničiť havarijným stavom.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poviem príklad a chcem, aby ste sa nad tým zamysleli.
Námestie. Projektanti nakreslili nejakým spôsobom námestie. Má sa ukladať do takého
a takého lôžka, atď. Ale stavebníci prišli na to, že to nie je vhodný materiál na cesty.
Minimálne ten rozpor medzi projektantom a zhotoviteľom treba odstrániť.
Ing. Robert Novotný – a skráti to čas, kde chceme vyriešiť situáciu. Nemali by sme sa toho
báť.
JUDr. Pavol Papcun – veľmi obdivujem myšlienku žltého FIDICU. Je to predovšetkým
časová úspora. Prepája to projekt a skutočnú realizáciu diela. Ale treba ho realizovať všade
tam, kde je to možné. Napr. príklad námestia si nemyslím, že je to vhodné. My najprv
schválime projektovú prípravu. Projekčne sa pripravíme a niekedy v budúcnosti, keď na to
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budú peniaze, tak ideme do realizácie. Žltý FIDIC nie je o tom. Ten je o tom, že ideme robiť
akciu, na ktorú už máme peniaze, ju vyprojektujeme a ideme ju robiť. Súhlasím s tým, že by
sme mohli týmto postupom postupovať. Vyriešilo by to ustanovenie v zásadách, resp.
smernici o VO. Ten, ktorý by robil cez FIDIC námestie by sa dostal do rozporu s pôvodnou
PD, ktorú už na námestie máme.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – vôbec to nemyslím, že by sme to mali používať iba pri
mimoriadnych situáciách, ale je to zosúladenie dodávateľa stavby s PD. Bude tam pre nás
partner iba zhotoviteľ. Väčšinou sa to používa na diaľnici v PPP projektoch. Štát to bežne
využíva na zrýchlenie procesov.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Jano, čo si sa pýtal, zákon o VO pamätá aj na mimoriadne
situácie. Príklad z Levoče. Spadla cesta za Kováčovou vilou. Vyhlásil som mimoriadnu
situáciu, aby sme tam čím skôr vedeli dostať stavebnú firmu, aby PSK mohlo stavbu okamžite
realizovať, inak by tam diera bola do dnes.
Ján Lorko – na to som poukazoval, že keď sa vyhlási mimoriadna situácia, už sú veci
odblokované a môžu sa realizovať.
Anna Kravecová - asi tretí krát poukazujem na prázdny priestor na Predmestie pod a nad
Diamantom. A ešte vedľa LIDL, ktorý tam odkúpila firmu a tretí rok to tam stojí. Je to ideálne
miesto na parkovisko. Bolo by vhodné diskutovať s tou firmou, či chce stavať. Aký má
zámer. Lebo 7 rokov je najvyšší čas, aby sa tam niečo dialo. Lebo okrem toho že kosia burinu,
nerobia nič. Bolo by to ideálne parkovisko. Pred vstupom do Levoče. A tak ako hovoril pán
poslanec Adamkovič, MHD, v lete nejaké koče, koníky, to by bolo ideálnejšie ako teraz, keď
je celé mesto plné áut.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – vyzvali sme majiteľov. Ozvali sa, bude rokovanie, môžeme
otvoriť aj túto otázku. Lebo nekosia.
Ing. Robert Novotný – ešte som sa chcel vrátiť k projektu záchytného parkoviska, keďže
vieme dobre, že tieto kapacity nepostačia, budeme musieť hľadať do budúcna ďalšie
možnosti. Čo sa týka SPF, vraj zaúradovala pozemková mafia. Napriek deklarujúcemu
záujmu poslancov. Lebo pokiaľ to dostal niekto, kto dal nohu do dverí, aby sme to od neho
kúpili, tak chcem vedieť koľko by za to chcel?
JUDr. Pavol Papcun - oni to predať nechcú, súčasní vlastníci, ale ponúkajú to mestu do nájmu
za pomerne drahé peniaze. Prebieha súdny spor, kde mesto napadlo vydanie náhradných
pozemkov, keďže boli vydané ako záhrady, ale sú zastavané stavbou v skutočnosti.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď niekto na SPF rozhodol, tak si povedal, že je tam
záhrada. Záhrada tam dávno nebola.
JUDr. Pavol Papcun – na liste vlastníctva bola, ale v skutočnosti to bolo dávno zastavané
stavbou.
Ján Lorko – v reakcii na pána Adamkoviča. Chýba mi tu komunikácia, resp. je veľmi slabá
komunikácia medzi komisiami a vedením mesta. Stavebná komisia mnohokrát ani nevie, ani
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nedostávame materiály. K stavebným veciam. Konkrétne k parkovisku v hradobnej priekope,
ani raz. Rado, mali ste nejaké rokovanie?
Radoslav Kellner – pri rozpočte zmene sme to mali.
Ján Lorko – dejú sa také veci, ktoré si zoberiete na vlastné triko. Nás necháte potom
schvaľovať. Poslanci ani nevedia, ako ten projekt vyzerá, aké podmienky sú tam, aká je tam
úprava zelene. Nič, neprejde to ani stavebnou komisiou, členovia stavebnej komisie sa potom
smejú, za koľko ideme robiť jedno parkovacie miesto? Ideme rekonštruovať Špitálsku ulicu,
nám príde ráno nejaký taký návrh, mnohí poslanci ani nevedia, že tam je vôbec nejaká PD
a čo vôbec to tam chceme tak, ako je to naprojektované. Proste, vznikajú anomálie, prosím
viac komunikovať o týchto veciach, aj častejšie. My prídeme na zastupiteľstvo po dlhšom
čase a je problém.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale ja som ani včera nevedel o tej Špitálskej, musím rovno
povedať. Ale parkovisko v hradobnej priekope sa tu omieľa už 10 rokov, keď prišlo na
lámanie chleba, nikto z Vás nebol proti, každý z Vás bol za, ja sa k tomu hlásim. Čiže meniť
názor v roku 2020, toho čo od roku 2010 sa tu bavíme. Nie, že my dvaja s viceprimátorom
sme do toho šli. Veď my sme mali Vaše požehnanie. Nie, že my dvaja sme sa rozhodli. Pre
pána Jána. To sa nedá Jano ani tak povedať. Od roku 2010 všetky zastupiteľstvá Vám nájdem,
kde sa prerokovávalo parkovisko, všetci súhlasili.
Ján Lorko - nestavaj to do nejakého konfliktu.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – hovorím, že nemáme sklerózu.
Ján Lorko - to netvrdím, ale aj predstavitelia mesta zvolení, majú právo sa k tomu vyjadriť.
Aby možno došlo k vylepšeniu tých projektov, ktoré už sú naprojektované. Ja to k tomu
vediem, aby sme veci vylepšovali, aby boli lepšie a samozrejme aj lacnejšie. To parkovacie
miesto koľko vyjde? Nemám chcieť vedieť?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Jano, keď spadol ten múr a prišli za mnou a pamiatkari sa
vyjadrovali, že majú výhrady k tomu parkánovému múru, mňa pot oblial.
MUDr. Dzurňáková Ingrid, MBA – 5000 eur je veľa? A keď porovnáme SNV, Banskú
Štiavnicu, berme Unesco mestá.
Miroslav Čurilla – k tej cene. Je to strašne zle čo hovoríš. Jedno miesto. Ti vyrátam presne, je
to mimoriadne lacné. Ale s tým súvisí celé okolie, územie. Skrášli sa to. Je v tom aj chodník,
úprava celého okolia. Nehnevaj sa na mňa. Keď sa zídu komisie, ak sa vôbec zídu, lebo účasť
je problém. Na každej komisii je kompetentný pracovník exekutívy. Komisie majú svojho
vedúceho. Na všetky témy, ktoré sa tam otvoria, dostať odpovede nie je problém. Každý člen
dostane odpoveď na otázku. Ak je to možné. Ja nerozumiem vôbec, čo to hovoríš. Ak sa zíde
tá komisia, koľkí vôbec prídu. Nehovor, že problém je s informáciami.
Ján Lorko – od Rada Kellnera sa dozviem, že niektoré veci sa dozvedajú až potom, je tak
Rado?
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Radoslav Kellner - tu by sme mohli niekoľko vecí zmeniť. Účasť nie je nejaká valná, ale
nadpolovičná väčšina je tam. Chcelo by to pracovný postup. Na komisiu sa dostane hotový
projekt. My by sme mali byť na začiatku, čo sa bude robiť a ako sa bude robiť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – súhlasím, ale znovu čiastočne s tým. Projekt hradobná
priekopa sa prežúval 10 rokov. Za účasti pani Pitorákovej, pani Petrášovej, obe vysoko zdatné
osoby. Na jednej strane všetci kvitujete, že sme dostali peniaze na projekt hradobného
opevnenia. A tu sa už ide niečo robiť.Tak ako musíme tieto múry opraviť, raz by spadli. Ja si
nezoberiem na triko, že keď tam niekto zaparkuje auto, a spadne mu kameň, bude platiť
mesto. Budete radi, že to vyzerá ako to bude vyzerať, lebo to ako to vyzeralo, nič pekné. Lebo
keď sa to spraví, tak to bude vyzerať na 120% lepšie. Už je neskoro. Komisia stavebná nech si
povie, čo chce vedieť, dopredu. Všetky materiály idú do komise, do MR, do MZ.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – funkčnosť a kompetentosť komisí som navrhovala, Jožko
odišiel, prehodnotiť pred 4 mesiacmi. Treba zvážiť, či je tam dostatok kompetentných ľudí,
aby dokázali sa relevantne vyjadriť k materiálom. Veľmi ťažko sa je vyjadrovať k celkovému
urbanistickému zámeru, alebo vzhľadu mesta Levoča. Jano, keď si tu sedel na MZ
a podporoval si tieto projekty, si myslím, že je dobre, že si to robil. Treba to dotiahnuť do
konca. Keď Mgr. Kamenický sa nedostal k slovu za hodinu a pol, znova znevažujeme jeho
finančnú erudovanosť. K tomu sa nevyjadruje. Mali by sme prerokovať zmenu rozpočtu.
Treba veci predžuť na pracovných stretnutiach. Znovu apelujem, aby sme tu neriešili
a horúcou ihlou sa nesnažili poslaneckými návrhmi niečo meniť. Na to sme mali tri mesiace
času cez leto. Mali ste priestor v MR. Dostali ste mandát. Sme za Vás zahlasovali. Treba nám
už doniesť návrhy riešení. Zatiaľ jediný som počula od Roba Novotného. A malo sa to týkať
rozpočtu.
Radoslav Kellner – myslím si, že je to už dosť rozbehnutý vlak, aby sa teraz zastavoval. Treba
na to pozerať komplexne. Nebude tam len parkovisko. Ale bude tam chodník. Bude všetko.
Ale samotné parkovisko, predpokladám, že nám otvorí oči, aby sme videli, čo nerobíme. Ak
by sa tam pravidelne kosilo a boli vytrhané náletové buriny za posledných 30 rokov, možno
ani tie múry by neboli takto zarastené. Tento druh erózie vznikol za posledných 20 rokov.
Treba sa na to pozrieť, ponaučiť sa z toho. Rovnako také hradby máme aj smerom
k prachárni. Teraz už len čo najlepšie z toho vykorčuľovať.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja to trošku otočím. Berte to tak, že parkoviská sú potrebné
v Levoči. Vlastník najbližšej bašty sa veľmi teší, že konečne, že sme to už otvorili. Bude mať
prístup k rekonštrukcii bašty. Spraví sa parkovisko. On zrekonštruuje baštu. Zas len sa táto
časť opraví.
Ján Lorko – musím zareagovať. Vyzerá to tak, že som tu jediný, ktorý by som to chcel
zastaviť, alebo poprieť, že som v minulosti nehlasoval. Ja som hlasoval za projekt parkoviska.
Podstata je ale vylepšiť komunikáciu, aby sme sa dostávali v budúcnosti k materiálom. Aby
sme nemuseli riešiť takto veci. Stavebná komisia dostávala zámery a materiály. Oni tí
členovia sa stretneme, hocikde, na káve, na ulici. A povie že, ja som ani nevedel, my sme toto
v komisii nemali. Tak načo sme potom v tej komisii. Ja viem, že je rozbehnutý vlak. My
nemáme šancu to zastaviť.
PaedDr. Ľubomír Repaský – ja som sa prihlásil, kvôli tomu, lebo ja som sa stratil. Mgr.
Kamenický tu sedí a mali by sme prejednávať zmenu rozpočtu. Je to smutné, že keď sa tu
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niečo robí, v konečnom dôsledku je to aktivita, ktorá bude slúžiť občanom mesta,
návštevníkom unesca. Ale je dobre, že sa niečo urobí, vždy keď sa robí, tak to prináša
problémy, ale naše unesco mesto bude ešte krajšie. Padlo tu, že máme menší chaos
v stavebných veciach. Veľa krát som podotýkal, že mesto Levoča by malo mať svojho
dvorného architekta. Urbanistu. Ktorý by tieto problémy riešil promptne. Touto cestou sa
uberať. Alebo nejaký tím architektov. Aby nielen kreslil, ale aj prevzali zodpovednosť za to
čo nakreslia. Ďakujem!
JUDr. Pavol Papcun – keď už nie dvorného architekta, tak aspoň ad hoc komisiu územného
plánovania.
JUDr. Ľubomír Murín – úplne v skratke, osobne mi vadí, že pán primátor si povedal, že si
laik. V stavebných veciach. Aj v sociálnom podniku máme chlapov, ktorí robia každý deň na
stavbách. Máme odborníkov. Veď aj hradobná priekopa, sú to obrovské peniaze. Keď už sa
väčšie investície robia, treba to dotiahnuť ako celok, a až potom ísť do ďalšej investície. Keď
sa stavala diaľnica, NDS nám spravila novú cestu. Pri nemocnici, nové svetlá, rozkopala sa
cesta, tu kde niečo trčí. Ale ten lacný asfalt na chodníkoch a dosť tenká vrstva. Keď už sme
robili Probstnerovu cestu, urobiť to ako celok, poopravovať tam múriky, urobiť dlažbu,
koniec. Sadová ulica keď sa rekonštruovala, ale aj múr sa mohol pri ZŠ urobiť. To môže
sociálny podnik ľahko urobiť. Mohlo to byť tip top dokončené. Lebo sú to nemalé peniaze.
RNDr. Vladimír Adamkovič – financmajster sa k slovu nedostal. V princípe to boli jeho
posledné slová, ktoré povedal, že finančná komisia mala výhradu. Začal debatu on.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja keď počujem projektant, tak sa mi nožík otvára vo
vrecku.
RNDr. Vladimír Adamkovič – treba to rešpektovať, sú to odborníci.
JUDr. Ľubomír Murín – otázka k financiám, pána vedúceho sa opýtam, po shcválení zmeny
rozpočtu, na akých % sme, čo sa týka zadĺženosti mesta.
Mgr. Ľuboš Kamenický – 32%. To už je dosť.
Ján Lorko – poprosil by som, keby na stránke mesta, čo sa týka rozpočtu, bol zverejňovaný
rozpočet. Všetky zmeny, záverečné správy, tak ako má byť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nemáme to tam?
Andrej Koršňák – máme.
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UZNESENIE č. 33
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: MZ schvaľuje zvýšenie
príjmu z podielových daní o 25 tisíc. Vo výdavkovej časti, z toho 20 000 eur na šport a 5000
eur na MsKS.
T: 24.09.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 34
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4
Hl. za 17

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: navrhujem, aby
v prípade mimoriadnych situácií a havarijných situácií mesto postupovalo pri obstarávaní
prostredníctvom inštitútu „žltý fidic“ a vo vnútorných smerniciach zosúladilo uvedený postup.
T: 24.09.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 35
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4
Hl. za 15

proti 0

zdr

1

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: zrušiť transfer 14
000 eur na projektovú dokumentáciu na opravu mosta.
T: 24.09.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

JUDr. Pavol Papcun – máme prostriedky na realizáciu, keď ideme do takého projektu?
Ing. Robert Novotný – ak to bude vyhlásené za havarijný stav, tak budeme musieť mať
prostriedky na realizáciu. A v celom balíku použijeme jeden prostriedok.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď bude vyhlásená na moste mimoriadna situácia, budeme
žiadať peniaze na opravu aj na projekt?
Radoslav Kellner - bude sa súťažiť, kto nám navrhne a opraví most
Ing. Robert Novotný – ja Vám to rád vysvetlím. Budeme mať havarijnú situáciu, tak
zavoláme 4 firmy, navrhnite nám, rozprávajme sa. Vyhlásime súťaž prostredníctvom žltého
fidicu. Jedna firma povie, opravíme nosníky, nastriekame tam živicu. Druhá firma povie nie,
celé zbúrať. A toto bude hodnotiť naša komisia. A vyberú najlepšiu ponuku.
JUDr. Pavol Papcun – dá sa to robiť aj bez toho, že by bola vyhlásená mimoriadna situácia.
Miroslav Čurilla – ako môžeme súťažiť bez finančného krytia?
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JUDr. Pavol Papcun – vždy môžeš súťažiť bez finančného krytia, len potom musíš na to
zohnať peniaze. Firmy nám nepôjdu, ak do tej akcie následne nepôjdeme.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – keď sa my dvaja dohodneme a zoberieme Štefana
Ogurčáka do toho, kde máš kontrolu?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – skúsim to inak vysvetliť. Najskôr bude mať problém s tým
mostom, nebude vyhlásená ani mimoriadna situácia, ale vyzveme 10 firiem, aby prišli, urobili
cenu aj s projektom, čo to bude stáť. Tak?
JUDr. Pavol Papcun – z praktického hľadiska, pokiaľ nepôjdeme hneď do realizácie tej akcie
jendoducho nebudú mínať peniaze na projekty.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to sa môže stať.
JUDr. Pavol Papcun – no to sa stane. Môže to byť každá jedna akcia, do ktorej vieme, že
ideme a že máme krytie.
JUDr. Ľubomír Murín – CIZS – ten už asi nebude realizovaný. Projekt stál 40 tisíc eur.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – viacej stál. Tu sú poslanci, ktorí to schvaľovali.
JUDr. Ľubomír Murín – to nebola mimoriadna situácia. Aj v takýchto situáciách sa to dá
využiť.
Ing. Robert Novotný – preto by som to nechal na realizátora, ktorý nám predstaví
najvhodnejšie riešenie.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – čiže Robo, ten víťaz predloží aj projekt?
Ing. Robert Novotný – áno. Aj cenu. Tak ako to definuje žltý fidic. Riešenie, projekt,
realizáciu, záruku.

UZNESENIE č. 36
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu:
I.
Účel
Investičný zámer na rekonštrukciu Špitálskej ulice v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou AUTOMOTION s.r.o., Budovateľská 46, 056 01 Poprad zo
dňa 10.1.2020.
Investičný zámer obstaranie:
SO -01 Komunikácie, parkoviská a chodníky
448 037,74 EUR
SO-02 Verejné osvetlenie
70 060, 74 EUR
SO – 03 Sadové úpravy
51 056, 40 EUR
Spolu:

569 154,42 EUR s DPH
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II.
Financovanie
Spôsob financovanie rekonštrukcie Špitálskej ulice zaradiť do úpravy rozpočtu č. 4,
A) vytvorenie položky v časti Kapitálové výdavky v kapitole 06.6.0 Bývanie a
občianska vybavenosť.
B) úprava rozpočtu č. 4: presun z refundácie projektovej dokumentácie na „Výstavba
dvoch nájomných bytových domov v Levoči“
C) financovanie rekonštrukcie Špitálskej ulice zapojiť do rozpočtu v roku 2021
III.
Verejné obstarávanie
Mesto Levoča ako obstarávateľ zabezpečí obstaranie rekonštrukcie Špitálskej ulice
elektronickou aukciou cez portál Úradu pre verejné obstarávanie – Elektronické verejné
obstarávanie.
Mesto Levoča vloží do odkladacích podmienok formuláciu: „účinnosť zmluvy na
realizáciu rekonštrukcie Špitálskej ulice medzi obstarávateľom Mestom Levoča a výherným
uchádzačom nadobudne po zabezpečení finančného krytia akcie najneskôr do 30.6.2021“
T: 24.09.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ďakujem za poslanecké návrhy a teraz poďme schváliť
zmenu rozpočtu. O trojke sa tým pádom hlasovať nebude.

UZNESENIE č. 37
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4
Hl. za 18
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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. 38
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje 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. 39
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4
Hl. za 18
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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
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UZNESENIE č. 40
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4
Hl. za 18
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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
UZNESENIE č. 41
K bodu: Rozbor hospodárenia TSML za 1. polrok 2020
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl. 1
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia TSML k 30.06.2020.
T: 16.09.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 42
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS za 1. polrok 2020
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia MsKS k 30.06.2020.
T: 16.09.2020
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

6. Rozdelenie dotácie pre športové kluby po zmene rozpočtu
Miroslav Dunčko – tento bod bol doplnený do programu. Ja to vysvetlím. 5% ide na
individuálne akcie, 10% ostáva v právomoci primátora mesta. Rozdelili sme to tak, aby
všetky kluby dostali peniaze.

UZNESENIE č. 43
K bodu: Rozdelenie dotácie pre športové kluby po zmene rozpočtu
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Dunčka: MZ schvaľuje rozdelenie
dotácie pre športové kluby (20 000 Eur).
TJ Štart Levoča
500 eur
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TABATA
500 eur
TJ Javorinka Levoča
500 eur
CK LEV Levoča
500 eur
Florbalový klub QuickBall Levoča
1000 eur
Tenis club 92 Levoča
1250 eur
Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA
1250 eur
CYKLO SPIŠ
1250 eur
Levoča XC ski team
1250 eur
Futbalový klub 05 Levoča
2000 eur
MK Slovenský Orol Levoča
2000 eur
Hádzanársky klub Slovan Levoča
2500 eur
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Hokejový klub Spiš Indians
T: 24.09.2020

2500 eur
Z: PaedDr. Choborová
Mgr. Kučka

7. Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila.
UZNESENIE č. 44
K bodu: Návrh čiastkovej zmeny Územného plánu mesta Levoča
Hl. za 14
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje začatie procesu obstarávania zmeny Územného plánu mesta Levoča v lokalite
Kráľovec v k. ú. Levoča na pozemku parcela E KN 5750/1.
T: 25.09.2020
Z: Ing. Petrášová
Mgr. Kučka

8. Doplnenie člena komisie výstavby, územného plánovania
a dopravy
Miroslav Čurilla bližšie vysvetlil. Hovoril som s ním. Chce pracovať v tejto komisii.
UZNESENIE č. 45
K bodu: Doplnenie člena komisia výstavby, územného plánovania a dopravy
Hl. za 17
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje doplnenie člena komisie výstavby, územného plánovania a dopravy o Ing.
arch. Lukáša Sečku.
T: 24.09.2020
Z: Ing. Vilkovský, MBA

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2020 zo dňa
24. 09. 2020, 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. 46
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2020 zo dňa 24. 09. 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenie mesta
Levoča č. 4/2020 zo dňa 24. 09. 2020, 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

UZNESENIE č. 47
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2020 zo dňa 24. 09. 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Levoča
Hl. za 15
proti 0
zdr
1
nehl. 0
MZ schvaľuje prijatie Všeobecného záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2020 zo dňa 24.
09. 2020, 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

10. IBV Krupný jarok – I. etapa
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila.

UZNESENIE č. 48
K bodu: IBV KRUPNÝ JAROK – I. ETAPA
Hl. za 17
proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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 C 2884 (KN E 6198), KN C
2878/3 (KN E 6198), KN C 2886/1 (KN E 6198), 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. 08.
2020.
T: 25.09.2020
Z: Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 49
K bodu: IBV KRUPNÝ JAROK – I. ETAPA
Hl. za 16
proti 0

zdr

0

nehl. 1

MZ poveruje 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

11. 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.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – zamestnanecké odbory ma oslovili, či by som nemohla
kandidovať, bola by tam duplicita, tým že som poslankyňa, môžem túto úlohu spĺňať aj ako
zamestnankyňa. Dňom zvolenia zamestnancami som sa aj vzdala. Aby nevznikli nejaké
dohady.
UZNESENIE č. 50
K bodu: Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti založenej mestom
– Nemocnici AGEL Levoča a.s.
Hl. za 15
proti 0
zdr
1
nehl. 0
MZ berie 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: 30.09.2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 51
K bodu: Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti založenej mestom
– Nemocnici AGEL Levoča a.s.
Hl. za 15
proti 0
zdr
nehl. 2
MZ schvaľuje voľbu Mgr. Ľuboša Kamenického, ako zástupcu mesta Levoča v Dozornej
rade Nemocnice AGEL Levoča a.s., IČO: 36594849 so sídlom Probstnerova cesta 2/3082,
Levoča.
T: 30.09.2020
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

12. Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.
40

Mgr. Michal Kašper – na konci je mapka, kde sú navrhnuté parkovacie miesta. To je pod
Texonom? Mňa by zaujímala časť pri kostole gréckokatolíckom vzadu.
Mgr. Anna Babicová – riešime etapu 2.1.
Mgr. Michal Kašper –áno, ale v budúcnosti rátame, že to bude mesto robiť? Úplne tie
posledné vpravo. To je naprojektované, ako mesto ráta s parkovacími miestami.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – toto sa bude musieť celé prerábať, ak dôjde k realizácii
projektu o ktorom sa dnes síce nehovorilo, ale riešili sme pozemok. Keď prídete na sídlisko
západ, aj tak tam ľudia teraz parkujú.
JUDr. Pavol Papcun – teraz sa rieši len 2.1, 2.2 a 2.3 parkovacie plochy pod Texonom. Za 250
tisíc eur?
Mgr. Anna Babicová – áno.
Ján Lorko – v prvom rade by som poukázal na veľmi vysokú cenu. Jedno parkovacie miesto
viac ako 5000 eur. Stavebná komisia k tomu niečo povedala? Myslím, že sme mohli inak
využiť peniaze z akčného plánu na podporu nro.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – komisia Vy ste sa vyjadovali k tomu?
Radoslav Kellner – v takej istej forme, ako teraz tuná. Mali sme to vôbec?
Ing. Lenka Petrášová – nie, lebo sme to spracovali po zasadnutí komisie.
Ján Lorko – znova sa potvrdzuje to, že komunikácia viazne. A znovu členovia stavebnej
komisie nám obúchavajú o hlavu poslancom, že či ideme robiť také drahé a prečo sa k tomu
nemohli vyjadriť.
PaedDr. Ľubomír Repaský – pokiaľ ide o parkovisko pri gréckokatolíckom chráme, je tam
potrebné dať násyp. Dá sa to dať do tohto programu?
JUDr. Ľubomír Murín – samotná výstavba garáže, keď som sa pýtal, je cca 3000 eur. 5000
eur za jedno parkovacie miesto sa mi zdá tiež premrštená suma.
Miroslav Čurilla – k cene, projekt je z roku 2010. K tomu, kde aká súťaž. Ale chcem dodať
k tomu napádaniu komisie. Celá situácia vznikla, po voľbách, keď sa vykreovala nová funkcia
prednostu okresného úradu. Bolo stretnutie k akčnému plánu. Vyvstalo čo a ako sa má
predložiť. Mali sme na to niekoľko dní. Kolega Mišo apeloval, situácia na sídlisku západ je
s parkovaním zlá. V projekte sa jedná o prekládku. Siete. Nie je to jednoduché. Cenu
vygenerguje VO.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – kľudne sa môže stať, že ten projekt nebude podporený
a nebude schválený. Tu sa schvaľuje len predloženie projektu.
Mgr. Anna Babicová – ako povinná príloha k hodnoteniu. Ak nepriložíme, nebudeme
hodnotení.
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MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – ten akčný plán má nejakú komisiu.
Mgr. Anna Babicová – na Okresnom úrade? Je správna rada a komisia hodnotiaca, sú to
odborníci vybraní pre hodnotenie projektov. Majú skúsenosti s projektami.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – mňa by zaujímalo, akí sú tí členovia, čo to budú
hodnotiť? Vieme mená tých hodnotiacich?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nie je ešte konštituovaná celá komisia.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – ide o ten zámer, čo tam budú zástupcovia levočanov.
Mgr. Anna Babicová – z okresu Levoča. Zastúpenie VÚC a Ministerstva regionálneho
rozvoja.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – aby sa nám prišli predstaviť.
Mgr. Anna Babicová – to nie je pre nás relevantné.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – čiže, oni keď sa rozhodnú, tak to môžu schváliť, a keď
nie, tak nemusia.
RNDr. Vladimír Adamkovič – ide o projekt z roku 2010. Suma môže byť nižšia. Nedávame
ale tým firmám, čo to idú spraviť nejakú hranicu. Keď vidia 250 tisíc, tak tam „fuknú“
nejakých 220 tisíc. Splnia podmienky. Naozaj tie parkovacie miesta sú predražené. I keď tie
miesta treba ako soľ, ale za tie peniaze sa dalo aj viac urobiť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – niekto musí niesť zodpovednosť aj za číselnú stránku tohto
projektu.

UZNESENIE č. 52
K bodu: Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči
Hl. za 15
proti 0
zdr
1

nehl. 0

MZ schvaľuje 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. Kamenický
Ing. Petrášová
Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 53
K bodu: Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči
Hl. za 16
proti 0
zdr
1

nehl. 0

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči“
vo výške 100 000EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.
T: 24.09.2020
Z: Mgr. Kamenický
Ing. Petrášová
Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 54
K bodu: Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje realizáciu projektu „Parkovacie plochy na sídlisku Západ v Levoči.
T: 24.09.2020
Z: Mgr. Kamenický
Ing. Petrášová
Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

13. Vodozádržné opatrenia v meste Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila.
JUDr. Pavol Papcun – čo vlastne schvaľujeme? Lebo tak ako je naformulované to uznesenie,
tak podľa mňa to nechvaľujeme. Až keď bude známa presná výška projektu, bude sa to
musieť ešte preschváliť. Tých 5% áno.
Mgr. Anna Babicová – to zabezpečenie má ísť preč.
JUDr. Pavol Papcun – budeme si to musieť preschváliť ešte raz.
Mgr. Anna Babicová – tých 5% áno.
Ján Lorko – bližší popis. Kde budú tie nádrže. Je to to, čo sme schvaľovali v nemocnici?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je to niečo podobné. Predmetom tohto projektu je
zachytávanie zrážkovej vody zo striech verejných budov. MsÚ, MsKS, bude toho viacej. Aký
rozsah definitívne, to sa dozvieme, až keď predložíme tento projekt.
Ján Lorko – bude to riešené objemovou nádržou.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – áno. Bližší projekt nemáme zatiaľ.
Ján Lorko – tých 700 tisíc je z čoho?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to je predpokladaný odhad, koľko by to mohlo byť. Ale ešte
sa budeme musieť k tomu vrátiť. Ktorá budova, číslo budovy. MsÚ, divadlo, kino, aj stavebná
komisia sa k tomu vyjadrí.
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MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – nestačí, že pijete kávu pravidelne? V Provance.
Ján Lorko – ďakujem za reklamu.

UZNESENIE č. 55
K bodu: Vodozádržné opatrenia v meste Levoča
Hl. za 17
proti 0
zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje predloženie projektového zámeru v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 62 z OP Kvalita životného prostredia,
Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62 na realizáciu projektu „Vodozádržné opatrenia
v meste Levoča“, ktorý bude realizovaný Mestom Levoča.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Kamenický
Ing. Petrášová
Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 56
K bodu: Vodozádržné opatrenia v meste Levoča
Hl. za 17
proti 0
zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Kamenický
Ing. Petrášová
Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 57
K bodu: Vodozádržné opatrenia v meste Levoča
Hl. za 16
proti 0
zdr

0

nehl. 0

MZ schvaľuje zabezpečenia finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie
projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.
T: 31.12.2020
Z: Mgr. Kamenický
Ing. Petrášová
Mgr. Babicová
Mgr. Kučka

14. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských
zariadení
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
PaedDr. Choborová bližšie vysvetlila.
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UZNESENIE č. 58
K bodu: Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení podľa
predloženého návrhu.
T: 24.09.2020
Z: PaedDr. Choborová
Mgr. Kučka

15. Operačný plán zimnej údržby mesta
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.
Mgr. Minďaš bližšie vysvetlil.
Ján Lorko – MŠ a ZŠ G. Haina, keď začína škola a škôlka, stíhate to mať už vyčistené?
Mgr. Branislav Minďaš – začíname o 3- 4 hodine ráno.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – plán by bolo fajn oznámiť aj v LIM.

UZNESENIE č. 59
K bodu: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2020/2021
Hl. za 17
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ schvaľuje operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2020/2021.
T: 25.09.2020
Z: Mgr. Minďaš
Mgr. Kučka

16. Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok útvaru hlavného
kontrolóra mesta
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
JUDr. Rusnáčiková bližšie vysvetlila.
UZNESENIE č. 60
K bodu: Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok útvaru hlavného kontrolóra mesta
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl. 0
MZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za I. polrok útvaru hlavného kontrolóra.
T: 24.09.2020
Z: JUDr. Dana Rusnáčiková
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17. Poverenie komisie výstavby, územného plánovania, životného
prostredia a dopravy, pripraviť zadanie na riešenie
dopravného režimu na NMP
Miroslav Čurilla – ja som chcel ešte to VZN. Blíži sa záver roka. Ak máme prijať úpravu
VZN a na novembrovom MZ ho schváliť. Rekonštrukcia námestia sa končí, dokonca určitý
úsek bude uzavretý. Chcem komisiu pre výstavbu, územné plánovanie, aby pripravila materiál
pre poslancov, komisie, ohľadom pešej zóny, vstupov na námestie, režimu dopravy. Toto by
som poprosil. V opačnom prípade prejde január, a nasledujúci roku bude chaotický. Pešia
zóna je uzavretá, sú tam prevádzky, treba stanoviť režim zásobovania, prevádzky,
potrebujeme parametre, akú predstavu majú poslanci.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – časť námestia sa zrekonštruovala, prišla už požiadavka od
občanov, aby sme upravili režim samotného vstupu na námestie, v mesiaci november aby sa
už nejaký návrh pripravil, aby to bolo platné minimálne od januára budúceho roku
Rado Kellner – prišli už projekty na tretiu etapu?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – áno prišli, teraz je čas pre Vašu komisiu, aby to prešla, lebo
naozaj vzniká ešte väčší chaos, dopravné značky, ktoré sú, majú nejaké obmedzenia, ale
najmä zásobovači to nedodržiavajú. Možno bude treba natvrdo určiť do VZN, že táto časť
námestia sa bude zásobovať, ráno do 09:00 hod a odpoludnia po 18:00 hod. Môžete sa
inšpirovať inými mestami, ako to majú.
Miroslav Čurilla – nám treba tretiu časť obstarať. Čiže nereálne, aby sme to tento rok riešili.
V zime bude treba ukončiť obstarávanie. Podľa počasia, aby sa čo najskôr mohlo začať
s realizáciou na jar.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – bolo to naše želanie, aby sa začalo tento rok, ale tým, že
projekt prišiel až tento týždeň, nevidíme to reálne. Veľmi by som nerátal s C čkovou časťou
námestia, keď budete pripravovať VZN. Od toho Bčka po Košickú ulicu, včítane chodníka na
Košickej ulici. Zásobovanie ale už viete teraz regulovať.
Miroslav Čurilla – treba ten režim nastaviť na 5- 10 rokov.

UZNESENIE č. 61
K bodu: Poverenie komisie
Hl. za 11

proti 0

zdr

0

nehl. 0

MZ poveruje komisiu výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy,
pripraviť zadanie na riešenie dopravného režimu na NMP a jeho zapracovanie do VZN.
T: 24.09.2020
Z: Ing. Vilkovský, MBA

Anna Kravecová – pani Lisoňová, 9. bod- zverejňovanie oznámení verejných funkcionárov
mesta za rok 2019 na webovom sídle mesta Levoča
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tento bod sme riešili pri kontrole uznesení, je to uznesenie
č. 60 z predchádzajúceho MZ. Toto uznesenie je v plnení. Budú zverejnené všetky údaje tak,
ako majú byť podľa zákona zverejnené. Inšpirovali sme sa stránkou NR SR. Tou istou fomrou
budú zverejnené majetkové priznania. Všetci verejní funkcionári v zmysle zákona platného od
1.1.2020 predkladajú majetkové priznania výboru NR pre nezlučiteľnosť funkcií. Oni
nezberajú len od riaditeľov štátnych podnikov, ale od všetkých šéfov verejných inštitúcií,
vrátane primátorov miest, a budú ich zverejňovať na stránke NR SR.
JUDr. Ľubomír Murín - ešte pán primátor, bola novela tohto ústavného zákona, výbor má
primátorov a starostov a poslancov mestských častí Košice a Bratislava. Po novom,
v pozitívnom slova zmysle slova by som Ťa chcel upozorniť, že primátori a starostovia
nemôžu poberať odmeny v dozorných orgánoch podnikov. Mala problém primátorka
z Prešova. Dostala nejakú odmenu 6000 eur z Východoslovenských vodární.Aby sme to
neriešili aj u nás.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – zhodou okolností som bol vo Zvolene v piatok. Súčasťou
rady primátorov bola aj téma Vodárenských spoločností a vystúpila tam aj pani primátorka
z Prešova.

18. Interpelácie
Anna Kravecová – je tu pani Babicová, chcem sa opýtať, či je už aktuálne, že sa budú robiť
prechody pre chodcov, od autobusovej stanice smerom na Rozvoj, kde deti dochádzajú na
základnú školu G. Haina, plus od polície chodník pomedzi domy ku ZŠ G. Haina.
Mgr. Anna Babicová - podali sme projekt cez MAS Lev. Nemáme ešte záver, či sme boli
úspešní.
Anna Kravecová – keď to neprejde, malo by mesto zebry vyznačiť, je to veľmi nebezpečné
pre žiakov. Veľa ich dochádza z Levočských Lúk. Tam je len od ZŠ na druhú stranu chodníka
zebra, nič viac. Ďalej výrub stromov na Bottovej ulici. Iniciovali to tam dôchodcovia, ktorí
tam bývajú a sú nespokojní, že majú za to zaplatiť. Nie je to vec TSML?
Mgr. Branislav Minďaš – má to na starosti životné prostredie.
Anna Kravecová – destké ihrisko Rozvoj. Je opáskované. Bolo tam viac úrazov. Je to
dokončené?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v sobotu tam bola pracovníčka Technickej inšpekcie. Podľa
mojich informácií odsúhlasila celé vnútrobloky, technické riešenie, bezpečnostné riešenie, tak
ako má byť podľa predpisov. Teda už nie je dôvod na to, aby ihrisko bolo naďalej
opáskované. Nové ihriská musí posudzovať Technická inšpekcia. Ja viem, že mamičky a ich
deti nevydržia. Ale kým na to nedá pečiatku Technická inšpekcia, ihrisko sa nesmie používať.
Boli sme nútení tam dať pásky. Zodpovedá si za to každý rodič, či tam dieťa pustí.
Anna Kravecová – bude voľba nového náčelníka MsP? Šumy, že opäť sa hlásia takí, ktorí
majú výsluhové dôchodky. Bolo by dobre dať šancu mladým ľuďom, ktorí tu žijú.
47

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – uvažujem nad tým, ale ešte vypísané VK nebolo. Poverenie
pána Petrušku ste schvaľovali. Je do doby vymenovanie nového náčelníka MsP.
Anna Kravecová – no a ešte raz, schody pri ZŠ Francisciho.
Ing. Robert Novotný – interpelácia vedeniu mesta, poverenému šéfovi MsP. Zaznamenal som
od karantény a repatriácie určitej časti obyvateľstva, z ktorej sa až tak veľmi netešíme do
okolitých dedín, aj do časti Levoče. Zaznamenal som drobné krádeže, vlámania, len na našej
ulici dve. Neboli to Levočania. Zaznamenal som aktivitu aj pri Bille, žobrácku aktivitu.
Krádežnú. Aby sme na to zareagovali. V priebehu 4 mesiacov sa stalo viacero incidentov,
a asi to bude pravidelnejšie.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – myslíš osadenstvo osobných áut s ľavostranným riadením.
Ing. Robert Novotný – niektorí sú aj bez auta, pri Bille, jeden žobre, druhý kontroluje obsah
tašiek. Chodia po domoch, žobrú oblečenie. To je prvá vlna. Moja družka im ochotne dala
tieto veci a o dva týždne na to behal niekto z osady po domoch. Akože náhodne vôjde, pýta si
tiež oblečenie, ale keď tam nikto nie je, tak papieriky zobral z domu. Malé cigánčatá sa
vlámali do domu dôchodcovi od hradieb. Využívajú to, že od Schiessplatzu vstup do mesta.
Vedia, kde nie sú kamery. Zareagujme na to, zatiaľ to bolo bez nejakého násilia, ale to je
tiež..pokiaľ by bol prichytený, ktovie, ako by sa zachoval. Dávajme na to pozor a prijmime
opatrenia.
Mgr. Michal Kašper – ľudia na Sídlisku Západ si žiadajú vytvorenie oddychovej zóny, tým,
že by sa osadili nejaké lavičky a smetný kôš pri levočskom potoku, na strane ako je škôlka
a športová hala. Veľa ľudí sa chodí prejsť, pozerať sa na kačičky a starší ľudia by si radi aj
posedeli.
RNDr. Vladimír Adamkovič – zásobovanie. Podnety aj od samotných zásobovateľov sú
podnety, keď vykladajú tovar a blokujú ulicu, som rád, že sa to ide riešiť. Prosba obyvateľov
na Sídlisku Západ pri garážach. Je tam veľký betónový priepust, ako sú posledné garáže pri
Texone. Za nimi. Je to zasypané zeminou. Prosba na TSML, alebo VPP, aby sa to vyčistilo.
Aby voda vedela odtekať. Ďalej drolí sa asfalt, pri nových garážach pod majetkami.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ako sú nové rodinné domy?
RNDr. Vladimír Adamkovič – áno hneď doprava pod družstvom. Potom garáže nad medzou
postavené, vzadu za nimi je veľká tráva a v tej tráve sú čierne skládky, materiál, odpad. To
súvisí s tým, čo hovorila pani kontrolórka. Prosba seniorov, ktorí si potrebujú vybaviť
preukaz. Či by nebolo možné, raz mesačne umožniť zamestnancovi SAD, aby sem prišiel,
dalo by sa to na vedomosť cez LIM, TV Levoča. Lebo teraz chodia do Popradu, Kežmarku.
Kým nebude táto služba zabezpečená nastálo už u nás na stanici.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – k stanici. Aj pani Kravecová sa pýtala na projekty.
Prechody pre chodcov. Cez MAS bol podporený projekt rekonštrukcie autobusovej stanice.
RNDr. Vladimír Adamkovič – poďakovanie za urobenie priechodov bezbariérových pri
Humanitári. I keď sme rozprávali s pani Ing. Petrášovou, najprv mal byť, potom nemal byť,
teraz je. Ocenia to slepci a klienti Humanitára. V rámci nejakej kontrolnej činnosti by som
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poprosil, kvalita tých pätníkov je diskutabilná. Nie je to také jednotné. V rámci reklamačných
aktivít.
JUDr. Pavol Papcun – bol som oslovený mailom od obyvateľov ulice Lúčnej. Ohľadom
možnosti vybudovania prechodového chodníka z ulice Ovocinárskej na ulicu Lúčnu. Viem, že
na komisi výstavby sa tá problematika preberala, tak by som poprosil investičné oddelenie
o podanie správy, aby som vedel reagovať. To je ten vyšľapaný chodník, dlhodobo
dopytovaný.
JUDr. Ľubomír Murín – si ma predbehol. Mňa oslovili seniori ulice Lúčnej. Chodník tam
niekedy bol. My sme sa tam sánkovali. Boli tam dva úrazy. Boli požiadavky na obnovenie
toho chodníka a boli to tri požiadavky: - rekonštrukcia schodov, - zrealizovať tam zábradlie, úprava podľa finančných možností povrchu toho chodníka. Seniori tadiaľ chodia do kostola,
cez tú uličku. Druhá interpelácia. Obyvatelia Štúrovej ulice ma dopytovali, aby aspoň
v letných mesiacoch, nakoľko častokrát majú deti v BA a keď prídu na dovolenky, nie je im
umožnené parkovať. Častokrát nemajú kde zaparkovať. Aspoň v júli- auguste, aby mohli
dvoma kolesami na obrubníku parkovať.

19. Záver
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského
zastupiteľstva za účasť. Upozorňil na potrebu pravdepodobne sa stretnúť a zvolať MZ aj
v októbri. Pravdepodobne posledný októbrový štvrtok, 29.10.2020.
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Interpelácie poslancov MZ
1.Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: prechod pre chodcov:
- autobusová stanica – Rozvoj
- budova polície – chodník ku ZŠ G. Haina
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Babicová
2.Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: výrub stromov pri bytových domoch na
Bottovej ulici, prečo majú platiť majitelia bytov.
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
3.Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: rekonštrukcia schodov pri CVČ a ZŠ
Francisciho
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Minďaš
4.Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: detské ihrisko – bezpečnosť? Vnútroblok
Rozvoj
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Babicová
5.Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: voľba náčelníka MsP (nie záujemca
s výsluhovým dôchodkom)
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Kučka
6.Interpelácia poslanca MZ Ing. Róberta Novotného: vzhľadom k skutočnosti, že dochádza
k väčšiemu výskytu krádeží, vlámaní a okrádaniu obyvateľov mesta hlavne
nepriespôsobivými občanmi, žiadam, aby MsP predložila návrh opatrení k zabezpečeniu
zvýšenej bezpečnosti občanov mesta a ich majetku.
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Petruška
7.Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: osadenie lavičiek a košov na Sídlisku
Západ pri levočskom potoku (strana pri škole a športovej hale).
T: 24.10.2020
Z: Ing. Labuda
8.Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: garáže - voda.
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Minďaš
9.Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: drolí sa asfalt.
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Minďaš
10.Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: čierne skládky za garážami.
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Minďaš
11.Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: možnosť zakúpiť si preukážku
SAD Poprad aspoň 1 x mesačne v Levoči.
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Drahomirecký
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12.Interpelácia poslanca MZ JUDr. Papcun Pavol: podanie správy od oddelenia IČ, týkajúcej
sa možnosti vybudovania chodníka prechodového z ulice Ovocinárskej na ulicu Lúčnu.
T: 24.10.2020
Z: Ing. Labuda
13.Interpelácia poslanca MZ Murína: ostránenie nevyhovujúceho stavu prechodového
chodníka z ulice Lúčnej na ulicu Ovocinársku:
1. rekonštrukcia schodov
2. realizácia zábradlia
3. úprava povrchu chodníka.
Odôvodnenie: 2 úrazy.
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Minďaš
14.Interpelácia poslanca MZ Murína: úprava dopravného značenia na Štúrovej ulici aspoň
v letných mesiacoch z dôvodu dovolenkouvého obdobia s možnosťou státia motorovým
vozidlom na okraji vozovky.
T: 24.10.2020
Z: Mgr. Petruška
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