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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

 
Z Á P I S N I C A 

č. 25 

z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 22. apríla 2021 

 
 
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 25. zasadnutie MZ 
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť. Navrhol overovateľov zápisnice a určil 
zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – sú nejaké návrhy na doplnenie programu? 
 
Anna Kravecová – áno. Navrhujem, aby občania nad 70 rokov mali zadarmo prepravu 
v MHD. Tak je to v Spišskej Novej Vsi, Prešove, Košiciach aj v Poprade.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – bude to po bode č. 18. 
 
Anna Kravecová – ďalej chcem navrhnúť uznesením, aby bolo oddelené oddelenie 
investičného od stavebného. A každé oddelenie, aby bolo poveren svojim vedúcim. 
 
Ing. Robert Novotný – chcel by som doplniť rokovanie o bod Informácia o preverení 
zmluvných podmienok nájmu budov a majetku a odpredania akcií medzi mestom Levoča 
a spoločnosťou Agel. Poprosil by som, aby sme to zaradili za bod č. 5 zmena rozpočtu č. 2. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nebude lepšie, keď to bude v poradí? 
 
Ing. Robert Novotný – úzko to súvisí, myslím, že by sme to mali tam dať. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – aby si potom mohol odísť? Dobre. Pripravuje sa zmena 
rokovacieho poriadku. Bude na najbližšom MZ predpokladám, že v júni. S tým, že keď budú 
nejaké doplnenia, alebo zmena programu do budúcna, tak prvé pôjdu predrokované návrhy 
a tie doplnené pôjdu pred interpelácie. 
 
Ján Lorko – chcem sa vrátiť k februáru. Bavili sme sa o poslaneckch návrhoch. Nemáme 
žiaden materiál, žiaden návrh na uznesenie. Návrhy majú dopad na chod MsÚ, na finančnú 
stránku, aj na chod MHD. Mali by byť prerokované tieto návrhy a minimálne dané 3 dni 
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dopredu. Aby poslanci vedeli nejaké stanovisko zaujať. Zistiť si finančnú analýzu. Nemám 
vôbec nič proti tomu, dokonca som za, aby sa tieto návrhy prerokovali, ale dobre by bolo mať 
materiály, a preto dávam na zváženie kolegom, aby zauvažovali, či to nepreložíme nabudúce. 
Aby sa to dobre pripravilo, a aby sme sa potom nehandrkovali, ako má vyzerať návrh 
uznesenia. To isté som chcel poprosiť aj Teba, pán primátor, ak by si vedel do toho zasiahnuť. 
V zmysle rokovacieho poriadku, či má zmysel takto rokovať o daných návrhoch. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – z môjho pohľadu musím povedať jednu vec. Úľava pre 
dôchodcov v MHD nad 70 rokov bude mať dopad aj na rozpočet. Neviem, aké budú ďalšie 
uznesenia, ale z tohto prvého návrhu to vyplýva. Idete rokovať o zmene rokovacieho 
programu. Ja v zmysle rokovacieho poriadku musím dať hlasovať. Pokiaľ prejde program 
v pôvodnom znení, musím dať hlasovať o programe v znení zmien doplneného programu. 
Pokiaľ ten neschválite, ideme podľa programu, ktorý bol predložený vedením mesta. Tak je 
nastavený rokovací poriadok, že ja o návrhoch musím dať rokovať. O bodoch, ktoré tam boli 
doplnené. Bez ohľadu na to, či majú dopad na rozpočet mesta. Lebo nemám inak právo viesť 
zasadnutie MZ. Kľudne to môžete posunúť na júnové MZ.  
 
Ján Lorko – v tomto mám jasno. Skôr to bola žiadosť. Že nemáme materiál k tomuto. 
 
JUDr. Pavol Papcun – čo sa týka návrhu ohľadom nemocnice. O tom sme hovorili na 
februárovom MZ. Tam nevidím problém. Čo sa týka návrhu pani kolegyne, myslím si, že ten 
návrh sa dotýka rozpočtu, teda mal by byť zahrnutý v zmene rozpočtu. K tomu nám chýbajú 
podklady, vyčíslenie na bežný rozpočet, atď. A ten druhý návrh mám pocit, že ani nespadá do 
našej kompetencie, čo sa týka vedenia úradu, my tieto zmeny len berieme na vedomie. 
Neschvaľujeme ich. Čo sa týka toho druhého bodu, rád by som videl podkladové materiály 
k tomu. Rád by som videl dopad na rozpočet, hlavne čo sa týka bežných výdavkov. Ako 
povedal Jano, ja som za to, aby tento bod sa prerokovával. Je to veľmi dobrý bod, aj 
racionálny bod. Len asi bude to najbližšie MZ lepším miestom pre prerokovanie tohto bodu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dobre. Aby ste vedeli teraz o čom sa ide hlasovať. Teraz 
ideme hlasovať o programe, včítane tých troch poslaneckých návrhov. Pokiaľ tento program 
neprejde, ide sa hlasovať o programe, ktorý bol predložený do MZ.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – separátne ideme hlasovať. 
 
Ján Lorko – my musíme po jednom hlasovať. 
 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Doplnenie programu zasadnutia MZ 

Hl. za  8 proti 0 zdr  7 nehl. 0= NESCHVAĽUJE   
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej na doplnenie programu 
zasadnutia MZ:  MHD v Levoči, aby občania nad 70 rokov mali zadarmo prepravu. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
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UZNESENIE č. 2 
K bodu: Doplnenie programu zasadnutia MZ 

Hl. za  6 proti 0 zdr  13 nehl. 0= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ Anny Kravecovej na doplnenie programu 
zasadnutia MZ: Žiadam, aby bolo oddelené oddelenie investičné od stavebného úradu. 
A každé oddelenie aby malo svojho vedúceho. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Doplnenie programu zasadnutia MZ 

Hl. za  11 proti 0 zdr  5 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného na doplnenie 
programu zasadnutia MZ: Informácia o preverení zmluvných podmienok nájmu budov 
a majetku a odpredania akcií medzi mestom Levoča a spoločnosťou Agel. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  19 proti 0 zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  16 proti 0 zdr 2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Anna Kravecová, JUDr. 
Pavol Papcun. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Overovatelia zápisnice, zapisovateľka 

Hl. za  15 proti 0 zdr 3 nehl. 1 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: RNDr. Vladimír Adamkovič, Mgr. Ladislav Ogurčák. 
Zapisovateľka JUDr. Lucia Babejová. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Nikolaj Kučka - kontrola plnenia uznesení sa týka 24. MZ zo dňa 25.2.2021, tam bolo 
prijatých celkovo 64 uznesení. Uznesenia č. 5,11,12,15,18 a 37 sú v plnení. Uznesenie č. 13, 
30 sú rozpracované, uznesenie č. 60 týkajúce sa zimného štadióna, klzisko sme museli 
rozpustiť. Všetky ostatné uznesenia sú splnené. Ďakujem pekne.  
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UZNESENIE č. 7 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  19 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 24. zasadnutia MZ.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 2428/10 – 
zast. pl. s výmerou 82 m2,oddeleného od pozemku parc. č. KN-E 7164/2 – zastavaná plocha 
s výmerou 6 023 m2na podklade Geometrického plánu č. 43356826-09/2021, vypracovaného 
dňa 15.02.2021Vladimírom Čechom - GEOPLUS (IČO: 43356826), úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 02.03.2021 pod zn. G1-46/21,pre 
Mgr. Zuzanu Kešeľákovú, rod. Kešeľáková, nar. 01.02.1979, trvale bytom Okružná 
1577/35, Levoča, SR v celosti (1/1) za kúpnu cenu 14 eur / m2v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že 
prevádzaný pozemok je z časti zastavaný stavbou oplotenia vo vlastníctve kupujúcej, ktorá 
nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, a ostávajúca časť prevádzaného pozemku 
tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou rodinného domu súp. č. 886 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, keďže sa nachádza v 
jej bezprostrednom susedstve. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
JUDr. Pavol Papcun - je to v zmysle dohôd, ktoré sme po MR dosiahli? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – áno. Došlo k vypracovaniu úplne nového GP.  
 
Anna Kravecová – to isté som sa chcela opýtať, nakoľko s tým sme súhlasili aj na MR.  
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Ul. Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc. 
č. KN-C 2674/10 – zastavaná plocha s výmerou 26 m2 a KN-C 2675/10 – záhrada s výmerou 
163 m2, pre p. Jozefa Gibalu, rod. Gibala, nar. 29.02.1956 a p. Máriu Gibalovú, rod. 
Kacejovú, nar. 13.03.1958, obaja trvale bytom Predmestie 45, Levoča, SR v celosti (1/1) do 
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bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 20 eur / m2 v súlade s ustanovením 
§ 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že 
prevádzané pozemky sú zastavané stavbou oplotenia a inými drobnými stavbami vo 
výlučnom vlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, 
a ostávajúca časť prevádzaných pozemkov tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu súp. č. 779 v bezpodielovom 
spoluvlastníctve kupujúcich, keďže sa nachádzajú v jej bezprostrednom susedstve. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  19 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Ul. Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc. 
č. KN-C 2674/11 – zastavaná plocha s výmerou 23 m2 a KN-C 2675/1 – záhrada s výmerou 
204 m2, pre Ing. Jozefa Kováča, rod. Kováč, nar. 03.03.1952 a p. Zlaticu Kováčovú, rod. 
Krigovskú, nar. 30.10.1953, obaja trvale bytom Predmestie 47, Levoča, SR v celosti (1/1) do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 20 eur / m2 v súlade s ustanovením 
§ 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že 
prevádzané pozemky sú zastavané stavbou oplotenia a inými drobnými stavbami vo 
výlučnom vlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, 
a ostávajúca časť prevádzaných pozemkov tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu súp. č. 2870 
v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich, keďže sa nachádzajú v jej bezprostrednom 
susedstve. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti 1 zdr 10  nehl. 4= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje predaj zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Levočská Dolina - časť parcely č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok, s výmerou cca 310 m2, 
ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Stanislava Galloviča, rod. 
Gallovič, nar. 16.02.1984, trvale bytom Francisciho 1649/3, 054 01 Levoča, SR; za kúpnu 
cenu určenú  znaleckým posudkom vypracovaným na náklady žiadateľa,  v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou odvodnenia pozemkov 
a regulácie vody zo studničiek, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. KN-E 7013/1 priamo 
do potoka vo vlastníctve kupujúceho, ktorá nie je  predmetom zápisu do katastra 
nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej 
bezprostrednom susedstve. O vyňatie prevádzaného pozemku z plnenia funkcií lesov požiada 
žiadateľ príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva a bude znášať poplatky s tým 
spojené. Mesto žiadateľovi poskytne súhlas s týmto vyňatím. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 



6 

 

UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  13 proti 0 zdr 4  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina 
- časť parcely č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok, s výmerou cca 200 m2, ktorý bude oddelený 
na podklade geometrického plánu pre Stanislava Galloviča, rod. Gallovič, nar. 
16.02.1984, trvale bytom Francisciho 1649/3, 054 01 Levoča, SR; za kúpnu cenu určenú  
znaleckým posudkom vypracovaným na náklady žiadateľa,  v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou odvodnenia pozemkov a regulácie vody zo 
studničiek, nachádzajúcich sa na pozemku parc. č. KN-E 7013/1 priamo do potoka vo 
vlastníctve kupujúceho, ktorá nie je  predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca 
časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
O vyňatie prevádzaného pozemku z plnenia funkcií lesov požiada žiadateľ príslušný orgán 
štátnej správy lesného hospodárstva a bude znášať poplatky s tým spojené. Mesto žiadateľovi 
poskytne súhlas s týmto vyňatím. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  4 proti 2 zdr 11  nehl. 2 = NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. Nová ulica, k. 
ú. Levoča, parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou 206 m2 pre Mgr. art. Martina 
Kukuru, rod. Kukura, nar. 14.6.1980, bytom Za Hornádom č. 878/6, Spišská Nová Ves, 
v celosti, za kúpnu cenu 30 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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 
449/1 a staticky narušených objektov postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 449/3 a parc. 
č. KN-C 449/4 vo vlastníctve žiadateľa, pričom na požadovanom pozemku je zrealizovaný aj 
prístup k jeho pozemku.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  2 proti 3 zdr 14  nehl. 0= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. Nová 
ulica k.ú. Levoča, t.j. časť pozemku parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou (cca 100 m2) 
podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady, pre Mgr. art. 
Martina Kukuru, rod. Kukura, nar. 14.6.1980, bytom Za Hornádom č. 878/6, Spišská Nová 
Ves, v celosti, za kúpnu cenu 30 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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve susedstve pozemku parc. 
č. KN-C 449/1 a staticky narušených objektov postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 
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449/3 a parc. č. KN-C 449/4 vo vlastníctve žiadateľa, pričom na požadovanom pozemku je 
zrealizovaný aj prístup k jeho pozemku. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 

       Mgr. Kučka 
 
 
Radoslav Kellner - ja mám iný názor ako komisia, skúsme vymyslieť nejaké riešenie. Ja si 
naozaj tam neviem predstaviť lesopark. Mesto by sa o to nemuselo starať. Je tam svah.  

 
Ing. Miroslav Vilkovský. MBA – myslím, že sa s tým čiastočne stotožnila aj MR. Nie sme 
apriori proti tomu, aby sa tam pozemky predali. Ale aby aj ostatní boli o tom informovaní.  

 
JUDr. Ľubomír Murín – chcem poprosiť fotodokumentáciu k tomu, ako to tam vyzerá.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – požiadal som o mapu. Neviem kde som. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – také niečo už existuje v tom ďalšom rade. Hlavné garáže a tu sú 
k nim prístavby. Také niečo by sa malo udiať aj tu. Územný plán veľmi tesne vedľa seba rieši 
územie na garáže a na verejnú zeleň. Tie prístavby asi ťažko môžeme považovať za garáže. 
Keďže je to plocha 15 m2. V územnom pláne je toto územie jednoznačne určené na výstavbu 
garáží. Predaju sa nebránime, už sa to stalo aj v minulosti. V podstate to slúži len tým, ktorí 
už tam garáže majú. Ale celý ten charakter prístavb sa vymyká charakteru, na ktorý bol 
určený. Mnohé slúžia na iný účel, ako parkovanie áut. A mesto príde o časť pozemkov, ktoré 
teoreticky sa ešte na výstavbu dajú použiť.   
 
JUDr. Ľubomír Murín – ja sa nestotožňujem, ako Rado Kellner. Oprav ma Martin, ak sa 
mýlim, mohol by tam byť do budúcna pozemok na stavbu garáží? Za koľko sa predávali 
pozemky pod garážami?  
 
Mgr. Martin Drahomirecký - 25 eur. Neskôr cena dosahovala skoro 40 eurm2. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – dobre, tak urobíme nejaký prienik. Dám poslanecký návrh, poznám 
kopu tých ľudí, viem ako tam trávia čas. Navrhujem preto zvýšiť im túto cenu na 35 euro a ak 
budú súhlasiť, tak aby sa im tie pozemky odpredali.  
 
JUDr. Pavol Papcun – koľko z tých garáží je v súčasnosti neskolaudovaných? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – myslím, že len jedna. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – mám pár pripomienok. Treba podmieniť výstavbu, aby to bolo 
na ich zodpovednosti, aby ten svah sa spevnil. Územný plán z roku 2005 tam ráta 
s lesoparkom. Zhodou okolností v priebehu týždňa ma oslovila obyvateľka tejto časti sídliska, 
ktorá sa dopytovala tej možnosti, či by sa tam mohlo niečo vysadiť. Je jarné obdobie. Je 
obdobie požiarov, ale často sa tam vypaľuje tráva. Ja by som bol za výsadbu okrasnej zelene 
a skultúrnenia tohto prostredia.  
 
Ján Lorko – dá sa súhlasiť so všetkými názormi, ale vnímam to tak, že aj predaj nám nijako 
nezabráni upraviť to okolie. Predaj tých pozemkov nebude robiť problémy. Príde stavebné 
konanie. V tom všetko vyrieši mesto. Mesto je vlastník susedného pozemku, tak v stavebnom 
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konaní sa dá všetko vyriešiť. Som za aby sme im tieto pozemky odpredali. Ja som sa ľudí 
pýtal, ako to bolo. Síce to bolo dávno. Vraj tam bola komplikácia s mestom. Že si dobudujú 
príjazdovú cestu. Nechcem sa k tomu vracať. Mali by sme to nejakým spôsobom uzavrieť. Ja 
som za predaj.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký - nie som odborník na stavebný zákon, ale podľa mňa ide 
o drobnú stavbu, je to 15 m2 stavebnej plochy, pôjde asi len o ohlasovanie.  
 
Anna Kravecová – ja som navrhovala na MR, aby sa po celej dĺžke vystavili garáže, lebo 
nikdy ich nie je dosť na Sídlisku západ. Pri tom by sa spevnil ten obvodný breh nejakým 
múrom, aby nehrozilo nebezpečenstvo. 
 
Radoslav Kellner – Jano Lorko mi hovoril z duše.  
 
Miroslav Čurilla – ja súhlasím. Hlasovaním o predaji bude predmetom zmluvy aj ich 
zodpovednosť za ten svah. Toto bude predmetom zmluvy kúpno – predajnej. 
 
Mgr. Michal Kašper – Martin spomínal si, že by sa tam mohol robiť ďalší rad garáží. Ak by 
sme to predali, prišli by sme o 8 garáží.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – boli sme tam s projektantom. Áno, ďalší rad by sa tam zmestil. 
Museli by sme pristúpiť k zmene územného plánu. Ak sa prístavby zrealizujú, bude sa to 
musieť posunúť do ešte väčšieho svahu. Dopyt o výstavbu garáží stále je. Vždy hľadáme 
voľné miesto. Bude sa rušiť vedenie vzdušné elektrického vedenia. Možno vznikne miesto pre 
4 – 5 garáží. Áno plánovali sme to, požiadali sme o zmenu územného plánu. Ak prejde tento 
predaj, budeme to musieť preplánovať. 
 
Miroslav Čurilla – súhlasím, že je tu reálne možnosť. Náklady by boli neadekvátne. Museli by 
sme zrealizovať zmenu územného plánu. Ekonomika by bola nepriaznivá, terén je tam 
zložitý. Náklady by boli vysoké. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – ak by sme spravili zo zadnej strany preklad, aby vznikli garáže 
chrbtom k existujúcim garážam? 
 
Miroslav Dunčko – v prvom rade by mali byť garáže skolaudované. Mali by sa používať na 
účel garážovania.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – faktická poznámka na Michala Kašpera - Michal do budúcna 
plnohodnotná garáž tam nebude možná. Za tým účelom som navrhol vyššiu cenu. Aby mesto 
nebolo ukrátené. Z príjmu z predaja, aby sa vystavala cesta. Ďalšia vecná poznámka na pána 
Adamkoviča – mám info, že títo žiadatelia opakovane dávajú túto žiadosť. Zo zámeru 
z územného plánu sa doposiaľ nepravilo nič, ani lesopark, ani garáže. Rastú tam stromy. Tie 
bude musieť mesto orezávať. Aj keby do budúcna to mesto chcelo predávať, nie je tam 
prístupová cesta. Do prístavby budú mať prístup len súčasní majitelia. Vlado, tam nie je 
žiadny prístup. V takom svahu by to bolo pre mesto značne nákladné. Takéto niečo bolo 
v minulosti realizované.  
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – ako oni sa tam dostanú? Musia sa tam nejako dostať, keď chcú 
realizovať prístavbu.  



9 

 

Mgr. Martin Drahomirecký – zozadu. Je to zarastené kríkmi, náletovými drevinami teraz. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkým poslancov zámer predať tieto 
pozemky za cenu 35 eur/m2. 
 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  13 proti 0 zdr 4  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje  3/5-
ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbou garáže 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2868/74) podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Jána Barbuša, Ulica Viktora Greschika č 4, 
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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku 
parc. č. KN-C 2868/74, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom 
žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím 
si zväčší manipulačný priestor garáže.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  12 proti 0 zdr 4  nehl. 3 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje  3/5-
ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbami garáži 
postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 2868/76 a parc. č. KN-C 2868/77) podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Štefana 
Švancára, Ulica Jána Francisciho č. 17, 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 sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/76, na ktorom je postavená stavba 
garáže vo vlastníctve žiadateľa a pozemku parc. č. KN-C 2686/77, na ktorom je postavená 
stavba garáže vo vlastníctve  Michala Redaja, pričom žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku 
zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor  garáže.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  12 proti 0 zdr 4  nehl. 3 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje  3/5-
ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbou garáže 
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postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2868/75) podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Jána Babeja, Ulica Jána Francisciho č. 26, 
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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku 
parc. č. KN-C 2868/75, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom 
žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím 
si zväčší manipulačný priestor garáže.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  14 proti 0 zdr 4  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje  3/5-
ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbami garáži 
postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2868/73) podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Rudolfa 
Perscheho, Rozvoj č 5, 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 sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve pozemkov parc. č. KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2686/73, na 
ktorých sú postavené stavby garáží vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na 
časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcim garážam, čím si zväčší 
manipulačný priestor garáži.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – k bodu 7 a 8, najprv nájom, potom predaj, hlásim sa. Všeobecne 
keby som mohol poprosiť náhľad na túto lokalitu. Fotografiu prosím. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký - všetci to poznáte lokalitu potravín. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ďakujem pekne. História toho objektu. Pôvodne to bolo 
potraviny. Aktuálna majiteľka sa rozhodla časť objektu predať ďalšiemu vlastníkovi, ktorý sa 
rozhodol tam realizovať prevádzku pizzerie. Pre mňa nepochopiteľné. Ako poslanci 
nevstupujeme do stavebného konania. Zatiaľ to nemám v písomnej podobe, nie je k tomu 
nejaká petícia, ale požiadavka obyvateľov tejto lokality je jasná - žiadajú mesto, aby sme sa 
lepšie pozreli na túto lokalitu. Tým, že na jednej strane neschválime predaj / prenájom 
pozemku na terasu nezabránime tomu, aby tam dochádzalo k zhluku obyvateľov celej tejto 
lokality. Už teraz tam je pohyb zvýšený. Sú tam predajné automaty na kávu a iné veci. Hlavne 
v lete je tam ten pohyb zvýšený. Toto je jedna vec. A druhá vec, ak tam umožníme vznik 
pizzerie, jednoducho vznikne tam ďalší problém. Navrhujem také radikálne riešenie, ktoré 
v tejto chvíli sa môže zdať trošku za čiarou. Navrhujem, aby sme vyvolali rokovanie s týmito 
vlastníkmi a prípadne odkúpili tento objekt ako mesto. Potom ho zbúrali a umožnili výsadbu 
zelene. Prípadne detského ihriska. Možno je to radikálne, ale okolité bytové domy si to 
žiadajú. Znižuje sa tam kvalita bývania. Vlastníci okolitých bytov nás o to prosia. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – toto, čo ste povedali sa odrzkadlilo aj v hlasovaní MR. To 
znamená MR dala nesúhlasné stanovisko k predaju, aj prenájmu. 
 
Mgr. Michal Kašper – súhlasím s kolegom poslancom. Je to tam neúmerné. Ľudia chodia na 
kávu, zhlukuje sa tam cca 20 ľudí. Aj v Nele je pravidelne volaná polícia. Pri rodinných 
oslavách. 
 
Anna Kravecová – mňa oslovil pán Lacko, som prekvapená, že dáva ten návrh jeho pani. Asi 
má Lacko nejaké podlžnosti voči mestu, poplatky. Tvrdí. že zamestná 5 ľudí. Že bude mať 
svoju strážnu službu. Ale ja som mu vravela, že tam bude špina, hluk. Sťažujú sa obyvatelia 
bytových domov, že nemôžu sa deti vyspať, ani ľudia, ktorí vstávajú do práce. Kvôli 
autoumývárke. Zrejme by to bol duplikát. Je tam nebezpečenstvo ďalšie, že okolo cesty 
nebude žiadny chodník. Je tam preprava aj autami, aj peších chodcov. S kočiarmi, 
s bicyklami. Jednoducho táto lokalita nie je vhodná na takýto zámer. 
 
Ján Lorko – schodiská tam boli vybudované. Tie by sme mali buď prenajať, alebo predať. Kto 
mu dovolil urobiť tie schodiská? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – je to v podielovom vlastníctve. Najprv boli schody, potom 
dodatočne požiadali o súhlas. 
 
Ján Lorko - boli vybudované so súhlasom mesta? Tak to je začiatok príbehu. Svojvoľne si 
budujú prístup. Tam je priestor na to, na čo Jozef poukazoval. Ráznejším spôsobom zabrániť 
tomuto zámeru.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – presne tak. Ja by som chcel vidieť tie stavebné konania. Objekt je 
na svojom pozemku. Ale okolo je mestký pozemok? Na to musíme dávať pozor. Dávam 
poslanecký návrh – MZ schvaľuje zámer rokovať s vlastníkmi za účelom odkúpenia tohto 
objektu. Je to možno radikálne riešenie, ale obyvatelia okolitých budov nám budú vďační.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – bol vykonaný štátny stavebný dohľad na zastavenie všetkých 
stavebných prác. Pravdepodobne bola uložená pokuta. Následne prišla žiadosť 
o majetkoprávne vysporiadanie. 
 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  15 proti 0 zdr 3  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: k bodu č. 3 
Nakladanie s majetkom mesta- 7 a 8: MZ schvaľuje rokovanie s vlastníkmi nehnuteľností o 
odpredaji pre mesto Levoča.  
T: ihneď      Z: Mgr. Drahomirecký 
       Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  1 proti 10 zdr 7  nehl. 1= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje predaj nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to pozemok označený 
novým parc. č. KN-C 2890/24 – zast. pl., s výmerou 5 m2 a pozemok označený novým parc. 
č. KN-C 2890/25 – zast. pl., s výmerou  4 m2,  ktoré boli oddelené na podklade geometrického 
plánu č. 8/2021, vyhotoveného dňa 24.3.2021 geodetom Ľudovítom Muránskym (ďalej len 
„GP č. 8/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou 1 6869 m2, pre 
Janu Holubovú, rod. Holubová, nar. 5.5.1978, bytom  Slavkovská ulica č. 18, Levoča, 
v celosti, za kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že novooznačené pozemky sú 
zastavané stavbou schodísk do objektu súp. č. 833, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 
2890/11 vo vlastníctve  nadobúdateľa  v podiele ½-ica.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti 11 zdr 7  nehl. 1 = NESCHVAĽUJE 
 
MZ nechvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľností v lok. sídl. 
Západ, k. ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 
a časť pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. pl., s výmerou cca 18 m2, podľa geometrického 
plánu, ktorý si dá kupujúca vyhotoviť na vlastné náklady, pre Janu Holubovú, rod. 
Holubová, nar. 5.5.1978, bytom  Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 30 
euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa 
nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2890/11, na ktorom je 
postavená stavba súp. č. 833 vo vlastníctve žiadateľky a kúpu pozemkov si rozšíri žiadateľ 
svoju  prevádzku tak, že na cit. pozemkoch na vlastné náklady zrealizuje terasu na posedenie 
a konzumáciu pizze.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností 

Hl. za  0 proti 11 zdr 7  nehl. 1= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľností v lok. sídl. 
Západ, k. ú. Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 
a časť pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. pl., s výmerou cca 18 m2, podľa situácie, ktorý 
vyhotovil geodet Ľudovít Muránsky, pre Janu Holubovú, rod. Holubová, nar. 5.5.1978, 
bytom Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, za nájomné vo výške 2 eurá/m2/mesiac, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2890/11, na ktorom je postavená stavba 
súp. č. 833 vo vlastníctve žiadateľky a prenájmom pozemkov si rozšíri svoju  prevádzku tak, 
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že na cit. pozemkoch na vlastné náklady žiadateľ zrealizuje terasu na posedenie a konzumáciu 
pizze.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. Lev. Lúky 
k. ú. Levoča, a to  
- pozemku parc. č. KN-C 7228/53 – zast. pl., s výmerou 21 m2, ktorého bezpodielovými 
spoluvlastníkmi sú Maroš Bango, rod. Bango, nar. 30.1.1981 a manž. Ivana Bangová, rod. 
Bangová, nar. 13.6.1984, obaja bytom Lev. Lúky č. 3333/63, Levoča za 
-  pozemok parc. č. KN-C 3726/8 – ost. pl., s výmerou 76 m2 a pozemok parc. č. KN-C 
3717/26 – zast. pl., s výmerou 16 m2, ktorých  vlastníkom je mesto Levoča, IČO: 00329321 
v celosti; 
po zámene pozemkov vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 7228/53 v celosti sa stane Mesto 
Levoča, IČO: 00329321 a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 3726/8 a bezpodielovými 
spoluvlastníkmi pozemku parc. č. KN-C 3717/26 sa stanú Maroš Bango, rod. Bango, nar. 
30.1.1981 a manž. Ivana Bangová, rod. Bangová, nar. 13.6.1984, obaja bytom Lev. Lúky č. 
3333/63, Levoča, 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 pozemok vo vlastníctve Mesta Levoča je zastavaný stavbou garáže s bytovou nadstavbou 
a oplotením. Pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve Maroša Banga a manž. Ivany z časti 
slúži ako komunikácia a v budúcnosti s možnosťou jej rozšírenia. Rozdiel vo výmere 
zamieňaných pozemkov doplatia Maroš Bango a manž. Ivana vo výške 10 eur/m2.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy Aleny Kokyovej, rod. Kočková, nar. 
16.04.1979, trvale bytom Nad Tehelňou 1671/42, 054 01 Levoča, ako pre mesto Levoča 
najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej 
súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj 
hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ 
ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; 
výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky 
súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 
18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej 
tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.  
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ 
ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; 
výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná 2400 ks, Románska 12 hrebeňová 38 ks 
pre Alenu Kokyovú, rod. Kočkovú, nar. 16.04.1979, trvale bytom Nad Tehelňou 1671/42, 
054 01 Levoča, za kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 243,80 eur, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy PaedDr. Stanislava Suchého, rod. 
Suchý, nar. 09.04.1978, trvale bytom Pri prameni 1368/22, 054 01 Levoča, ako pre mesto 
Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej 
verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na 
predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: 
PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná 
červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa 
podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ 
konaného dňa 18.12.2018 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) 
na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.  
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj hnuteľného majetku 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ 
ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; 
výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná 2 880 ks, Románska 12 hrebeňová 60 ks 
pre  PaedDr. Stanislava Suchého, rod. Suchý, nar. 09.04.1978, trvale bytom Pri prameni 
1368/22, 054 01 Levoča, za kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 294 eur, 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení.  
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – odňatie majetku zo správy 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení s účinnosťou od 01.05.2021 odňatie správy majetku v k. ú. 
Levoča dlhodobý hmotný majetok: 
- inv. č. 1-801-6 – Chata – Lev. Dolina, v obstarávacej cene 22 037,44 eur; precenenie 
2 857,95 eur; oprávky 16 939,79 eur, v zostatkovej cene 7 955,60 eur;  
- inv. č. 2-832-1 – Vodná nádrž – v obstarávacej cene 127 327,42 eur; oprávky 94 987,93 eur, 
v zostatkovej cene 32 339,49 eur; 
zo správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 
35528052.  
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – 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 podľa prílohy č. 1, spolu v 
obstarávacej cene 8 249,72 eur. 
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
Radoslav Kellner – prikloním sa určite k bezodplatnému vecnému bremenu a teším sa na to, 
že budeme ešte v tomto volebnom období prejednávať zásady, kde zrušíme poplatky pre 
obyčajných ľudí, ktorí nepodnikajú a chcú to, čo všetci ostatní majú. Každý z nás má vodu, 
každý z nás má kanál. Chceme rozvoj, chceme výstavbu a na druhej strane ich mučíme 
vysokými poplatkami. Dalo by sa zhodnotiť mestský majetok aj iným spôsobom, napr. by šlo 
zaviazať investora, aby natiahol vodovod aj na vedľajší pozemok mestský, a nie len 
spoplatniť VB. Kiež by viacerí na Levočských Lúkach sa chceli pripojiť. 
 
JUDr.  Pavol Papcun – pripájam sa ku kolegovi. Pevne verím, že na najbližšom MZ budeme 
prejednávať zmenu zásad, ktorá zjednotí naše rozhodovanie. Nakoľko na jednom MZ sa stalo, 
že pri dvoch rôznych žiadateľoch rozhodujeme rozdielne. Zakladá to nerovnosť. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – nepamätám sa kedy sme schvaľovali vecné bremeno pre 
rodinný dom. Debatu z MR si pamätám trošku inak. To, že na Levočských lúkach dochádza 
k nelegálnym odberom, to je nesporné. Určite ten vodovod na Levočských Lúkach slúži. 
Ktokoľvek ale chce na novostavbu vodovod riadne napojiť, je mu to umožnené. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poviem jednu vec. Určite časom pribudnú požiadavky aj na 
Vás poslancov MZ. Určite ste si všimli výstavbu rodinných domov v Harichovciach. 
Vodovod Levočské Lúky je žiadaný o to viac. PVS dávala súhlasy na pripojenie sa. To sme 
v tejto chvíli zatrhli. Ale môže sa na Vás obrátiť niekto z Harichoviec, že sa chce pripojiť na 
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vodovod. Pokiaľ tam si nevybudujú samostatný vodovod, bude to do budúcna veľký problém, 
pre Levočské lúky. 
 
Miroslav Čurilla – je to iniciatíva komisií. Kolegovia, predsedovia komisíí, už fakt by sme sa 
mali pohnúť. Jediná cesta je vstúpiť do zmeny zásad. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – 15 eur na m2 je v materiáloch. Treba to poslaneckým návrhom 
zmeniť.  
 
Radoslav Kellner – ja dávam poslanecký návrh, bezodplatne. 
 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  11 proti 0 zdr 4  nehl. 3 
 
MZ schvaľuje  poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera: MZ schvaľuje v súvislosti so 
stavbou ,,RODINNÝ DOM Levočské Lúky, č. parc. 3777/74 a 3777/75“ uzavretie Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 
054 01 Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a Antonom Horváthom, rod. Horváth, nar. 
18.02.1976 a manž. Ingrid Horváthovou, rod. Pechová, nar. 25.11.1979, obaja trvale bytom Levočské 
Lúky 3267/26, 054 01 Levoča, SR ako budúcimi oprávnenými z vecného bremena za týchto 
podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len 
„Zmluva“): 
a) budúci oprávnení z vecného bremena zrealizujú v súvislosti so stavbou ,,RODINNÝ DOM 

Levočské Lúky, č. parc. 3777/74 a 3777/75“ na vlastné náklady na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta Levoča nachádzajúcich  sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky: parc. č. 
KN-C 3777/5 – záhrada, s výmerou 349 m2, t. č.zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 1 a parc. č. KN-E 3777/1 – orná pôda, s výmerou 18 728 m2, t. č. zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 stavebné objekty:  
 splašková kanalizačná prípojka; 
 vodovodná prípojka; 
 elektrická podzemná prípojka; 
v súlade so situáciou – OSADENIE STAVBY, vypracovanou projektovým družstvom projex, so 
sídlom ul. Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves,  Ivanom Ivankom, zodpovedným projektantom, 
Ing. Mojmírom Begánom, autorizovaným stavebným inžinierom vo februári 2021 (výkres č. 1); 
 prístupová komunikácia; 

b) po zrealizovaní stavebných objektov budúci oprávnení z vecného bremena zabezpečia na vlastné 
náklady vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie 
týchto stavebných objektov s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručia ho mestu 
v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúcich oprávnených z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného 
bremena spoločne a nerozdielne zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak porušia záväzok 
v zmysle bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky: parc. č. KN-C 3777/5 – záhrada, s výmerou 
349 m2, t. č.zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 a parc. č. KN-E 3777/1 – 
orná pôda, s výmerou 18 728 m2 , t. č. zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
4376 („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie stavebných objektov: 
 splašková kanalizačná prípojka; 
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 vodovodná prípojka; 
 elektrická podzemná prípojka; 
v súlade so situáciou – OSADENIE STAVBY, vypracovanou projektovým družstvom projex, so 
sídlom ul. Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves,  Ivanom Ivankom, zodpovedným projektantom, 
Ing. Mojmírom Begánom, autorizovaným stavebným inžinierom vo februári 2021 (výkres č. 1);  
 prístupová komunikácia; 

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverených osôb na 
slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávnených 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; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; rozsah 
vecného bremena bude zahŕňať aj ochranné pásmo inžinierskej stavby v zmysle osobitných 
právnych predpisov; 

g) vecné bremeno bude zriadené in rem v prospech každodobých vlastníkov nehnuteľností  
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: pozemku parc. č. KN-
C 3777/74 – ost.pl., s výmerou 407 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3777/75 – ost. pl., s výmerou 382 
m2; 

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

i) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
j) vecné bremeno bude zriadené BEZODPLATNE; 
v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.10.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – ul. Probstnerova, M. R. Štefánika – 
úprava NN vedenia“ zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice ako oprávnenej 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. Probstnerova cesta a M. R. Štefánika v Levoči: 
- parc. č. KN-C 1074/14 – zast. pl. a nádv., s výmerou     273 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1074/16 – zast. pl. a nádv., s výmerou     131 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1075      – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 524 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1119/1   – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 999 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1475      – zast. pl. a nádv., s výmerou  2 133 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1477/3   – ost. pl.,                s výmerou      47 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1492/1   – ost. pl.,                s výmerou 25 079 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1602      – ost. pl.,                s výmerou     614 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1608/1   – ost. pl.,                s výmerou 22 333 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
- parc. č. KN-E 7093      – zast. pl. a nádv., s výmerou       87 m2 ; 
- parc. č. KN-E 7098      – zast. pl. a nádv., s výmerou 10 678 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča 
- parc. č. KN-C 1076      – zast. pl. a nádv., s výmerou      76 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1079/1   – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 727 m2 ; 
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t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204 k. ú. Levoča 
(„slúžiace pozemky“) umiestnenie stavebného objektu: SO 01 Nové elektrické vedenia 
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 493/2020 vyhotoveného dňa 12.10.2020 spoločnosťou 
GEODETING s. r. o., so sídlom Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, 
údržbe a opravách stavebného objektu; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho 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: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou: „Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina“ 
uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 18.01.2021, uzatvorenej 
medzi Mestom Levoča, IČO: 00329321 ako povinným z vecného bremena a Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou, a. s., so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, SR, IČO: 
36 485 250 ako oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorého je nahradenie 
pôvodných ustanovení zmluvy v tomto rozsahu: 
 Článok I, ods. 1 sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením: 

1) Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľností 
v katastrálnom území Levoča, obec Levoča, okres Levoča 

a) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 nasledovne: 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6833/1    21 091 Ostatná plocha 
KN-C 6833/4          53 Ostatná plocha 
KN-C 6834/1        252 Ostatná plocha 
KN-C 7195/2        197 Ostatná plocha 
KN-C 8731        497 Ostatná plocha 
KN-C 8732        427 Ostatná plocha 
KN-C 6916/1    13170 Ostatná plocha 
KN-C 6916/36       474 Ostatná plocha 
b) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 7116 

nasledovne: 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6916/26       1248 Ostatná plocha 
KN-C 6916/27       3035 Ostatná plocha 
c) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 4376 

nasledovne: 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6895       710 Orná pôda 

 Článok II, ods. 1 sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením: 
1) Povinný z vecného bremena touto zmluvou zriaďuje v prospech oprávneného z vecného 

bremena na pozemkoch v katastrálnom území Levoča špecifikovaných v bode I ods. 1) písm. a) 
a b) tejto zmluvy vecné bremeno v rozsahu, ktorý je vymedzený v geometrickom pláne číslo 
109/2020 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na 
pozemkoch KN-E 6895, KN-C 6916/1, 8732, 8731, 6916/26, 6916/36, 6833/4, 6833/1, 7195/2, 
6834/1 (ďalej len „geometrický plán číslo 109/2020“) vyhotovenom dňa 21.10.2020 
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spoločnosťou Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, IČO: 31 69 35 98, úradne 
overenom Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor 12.11.2020 pod číslom G1 – 361/20 
a na parcele KN-C 6916/27, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 3035 m2 vecné bremeno v 
nevyhnutnom rozsahu, nezaťažujúcom povinného z vecného bremena nad nevyhnutnú mieru. 
(ďalej v texte len „zaťažené pozemky“). 

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 1, 
ostávajú v platnosti v doteraz platnom znení.  
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 3 
 
MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, 
a. s., IČO: 36 485 250, so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad ako oprávnenej z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti Mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Predmestie 

v Levoči: parc. č. KN-C 2675/1 – záhrada s výmerou 204 m2 a parc. č. KN-C 2675/10 – 
záhrada s výmerou 163 m2 („slúžiace pozemky“) existenciu a užívanie kanalizácie v rozsahu 
podľa geometrického plánu č. 24/2021, vyhotoveného dňa 15.04.2021 Ing. Petrom 
Garnekom, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, Spišská Nová Ves;   

- trpieť vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd dopravných prostriedkov a technických 
zariadení  oprávneného z vecného bremena alebo ním poverených osôb, za účelom 
zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcie kanalizácie, 
vrátane údržby ochranného pásma; 

- rešpektovať pásma ochrany v zmysle ust. § 19, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení; 

- zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup ku kanalizácii a konania, ktoré môže 
poškodiť alebo ohroziť technický stav kanalizácie alebo jej prevádzku, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.  
T: 31.08.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesenia 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ ruší Uznesenie č. 13 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 
25.2.2021, ktorým bol schválený predaj pozemku v lok. Poľná ulica, k. ú. Levoča, a to 
pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2815/8 – zast. pl., s výmerou 138 m2,  ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-90/2020, vyhotoveného dňa 
1.12.2020 geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 90/2020“), od pozemku parc. č. KN-C 
2815/1 – zast. pl., s výmerou 414 m2, pre Jozefa Kočka, rod. Kočko, nar. 18.12.1973, bytom 
Nad tehelňou č. 1457/29, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 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 sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností a to pozemku parc. č. KN-C 2830/1,                           
na ktorom je postavený rodinný dom s. č. 1457 na ulici Nad tehelňou č. 29, Levoča, ktorých 
žiadateľ je výlučným vlastníkom. Predajom pozemku žiadateľovi si  rozšíri záhradu 



20 

 

a zrealizuje nové oplotenie, pričom mesto tento pozemok  nepotrebuje na plnenie svojich 
úlohu.  
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesenia 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ ruší Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 14 zo dňa 26.11.2020, ktorým bolo 
schválené zriadenie vecného bremena v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., 
IČO: 36 485 250, so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad ako oprávnenej z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti Mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Predmestie 

v Levoči: parc. č. KN-C 2675/1 – záhrada s výmerou 204 m2 a parc. č. KN-C 2675/7 – 
záhrada s výmerou 163 m2 („slúžiace pozemky“) existenciu a užívanie kanalizácie v rozsahu 
podľa geometrického plánu č. 68/2020, vyhotoveného dňa 26.10.2020 Ing. Petrom 
Garnekom, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, Spišská Nová Ves;   

- trpieť vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd dopravných prostriedkov a technických 
zariadení  oprávneného z vecného bremena alebo ním poverených osôb, za účelom 
zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a rekonštrukcie kanalizácie, 
vrátane údržby ochranného pásma; 

- rešpektovať pásma ochrany v zmysle ust. § 19, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách v platnom znení; 

- zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup ku kanalizácii a konania, ktoré môže 
poškodiť alebo ohroziť technický stav kanalizácie alebo jej prevádzku, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení.  
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
JUDr. Pavol Papcun -  som členom OZ, preto oznamujem osobný záujem 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nebytových priestorov 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 4 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru 
nachádzajúceho sa na prízemí objektu, súp. č. 2, parc. č. KN-C 7, miestnosť pod vežou 
(zvonica), na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči pre Urban BellTower, občianske 
združenie, so sídlom Ružová ulica 119/29, 054 01 Levoča, IČO: 53013026, na účel 
prevádzkovania výstavy streetartového umenia a organizácie sprievodných kultúrnych 
a športových podujatí, s celkovou výmerou 40,18 m2 za nájomné v zmysle Zásad 
hospodárenia mesta Levoča vo výške 10 eur/m2/rok, na dobu určitú od 15.06.2021 do 
15.09.2021, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a podľa Čl. 14 bodu 1 Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom 
znení možno majetok, ktorý je určený svojím charakterom na charitatívne, bezpečnostné, 
sociálne, kultúrne, zdravotné a športové účely prenechať na dočasné užívanie po schválení 
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Mestským zastupiteľstvom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie 
výstav a organizácie sprievodných kultúrnych a športových podujatí.  
T: 15.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča  

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom 
znení (ďalej len „Zásady“), predmetom ktorej je úprava Článku 22, ods. 7 Zásad z tohto 
znenia: 

Minimálna výška nájomného za pozemok v Hnedej priemyselnej zóne Levoča - Juh za účelom 
vytvorenia  pracovných miest nájomcom na jeho náklady je 0,60 eur/m2/rok. 
na toto znenie: 
Minimálna výška nájomného za pozemok v Hnedej priemyselnej zóne Levoča - Juh za účelom 
vytvorenia  pracovných miest nájomcom na jeho náklady je 1,00 eur/m2/rok. 

Ostatné ustanovenia Zásad sa nemenia.  
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 z 3. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 14.02.2019, ktorým bol schválený predaj pozemku v k. 
ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. KN-C 3759/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 82 m2 , 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7 /2019, vyhotoveného dňa 23.01.2019, 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 
pre p. Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale bytom Levočské Lúky 
1133/49, 05401 Levoča, SR do 31.12.2021.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 z 9. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 19.09.2019, ktorým bol schválený predaj pozemku v k. 
ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 46 m2 , 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7 /2019, vyhotoveného dňa 23.01.2019, 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1   
pre Annu Holubovú, rod. Horváthová, nar. 04.04.1985, trvale bytom Levočské Lúky 
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1133/49, 054 01 Levoča, SR a manž. Mareka Holuba,  rod. Holub, nar. 20.03.1984,  trvale 
bytom Levočské Lúky 1099/43, 054 01 Levoča, SR do 31.12.2021.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 15 z 21. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 26.11.2020, ktorým bolo schválené v súvislosti 
s realizáciou nabíjacej stanice pre elektromobily uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča ako budúcim povinným z vecného 
bremena a spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s. ako budúcim oprávneným 
z vecného bremena na umiestnenie VN kábla pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice 
na pozemku parc. č. KN-C 7119 a KN-C 7118/1 a elektrotransformátorovej stanice na 
pozemku parc. č. KN-C 7118/1 do 31.12.2021.  
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 

4. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020 vrátane rozpočtových  
a   príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 
 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – rok 2020 bol špecifický. Nikto nevedel presne odhadnúť, aká 
bude situácia. Rozpočet je prebytkový, tá hodnota sa dosiahla aj tým, že sme to všetci 
spoločne zvládli. Ďakujem manažmentu mesta, aj organizáciám, ktoré sa podieľajú na 
rozpočte. Zároveň sú tu body, ktoré dlhodobo konštatujeme. Nevieme sa s tým popasovať 
a vstupujú nám do celkového hospodárenia mesta. V ďalších rokoch môže nastať výrazný 
pokles príjmov. Pokrízové roky sú, resp. Môžu byť naozaj krízové. Dotknem sa oblasti 
pohľadávok. Pokúsim sa pár vecí pospájať. Máme tu správu audítora, hlavnej kontrolórky. 
Konštatujeme, že neustále nám rastú pohľadávky. Efekt sa nedostavil. Na príjmovej časti je 
nárast. Zvyšovali sme miestne dane a poplatky obyvateľom mesta. Beriem to ako pozitívum. 
Musíme sa tým zaoberať, aj keď to stále vnímame ako nepopulárne opatrenie. Na strane 11 
v správe vedúceho finančného oddelenia za rok 2020. Máte tam v tabuľke predpis 
a skutočnosť. Zisťujeme, že sme v roku 2016 upravovali VZN. Rozdiel medzi predpisom 
a skutočnosťou bol 2000 eur. V roku 2017 bolo 5000 eur. V roku 2018 to bolo 15 000 eur. To 
znamená, že už sme začali vyberať menej. A prakticky rok 2019 až 46 000 eur. Potom došlo 
v roku 2020 k ďalšej úprave VZN. Ale už ten prepad, ten rozdiel na predpise a na skutočnosti, 
ktoré natieklo z týchto daní je už 76 000 eur. Viem, že mesto podniká kroky k efektívnemu 
výberu a k znižovaniu pohľadávok. Zároveň na strane 13 upozorňujem na ďalšiu tabuľku. 
Odpady. Nožnice medzi predpisom a príjmom sa nám stále otvárajú. Keď konštatuje audítor, 
že nárast bol až 462 tisíc. Toto automaticky znižuje reálne finančné zdroje voči krátkodobým 
a dlhodobým záväzkom mesta. Je to suchá teória, ale apelujem na vedenie mesta, aj na útvar 
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hlavného kontrolóra, aby sme využili všetky možné legislatívne možnosti. Je to možno aj 
investícia do IT systémov, aby sme vedeli znižovať tento dlh. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – vieme o tomto probléme, a myslím si že ho presne 
pomenoval vedúci finančného oddelenia. Nárast týkajúci sa komunálneho odpadu ten 
zdôvodnil pán konateľ TSML. Vzhľadom na to, že nám ubúda počet občanov, ktorí vstupujú 
do systému osobitného príjemcu. Áno, je to pravda, otvorili sa tie nožnice. 
 
Miroslav Čurilla – materiál nie je jednoduchý. Epidémia zasiahla celý svet. Mali sme nižšie 
príjmy. Napriek tomu sa podarilo dosiahnuť ten rozdiel. Na druhej strane treba uznať aj to, že 
naše investičné aktivity boli veľmi bohaté. Našou najslabšou stránkou sú pohľadávky. Tu 
musíme prísť na reálne riešenie.   
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – neekonomicky nakladáme s odpadom. Minimálne polovica 
odpadu v kontajneroch sa dá ešte vyseparovať.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – je to aj o marketingu, vplývaniu na ľudí, aby viac separovali. 
Zvýšený poplatok platia len tí, ktorí platili aj predtým. Chcel by som poprosiť vedenie mesta. 
V minulom roku ostali finančné operácie, ktoré sme nezapojili do rozpočtu. Príjem z daní. 
A takisto príjem zo spoločnosti Azor. Obe transakcie prišli v decembri. 22.12.2020 tieto 
položky neboli započítané do rozpočtu. Toto do budúcna kritizujem, že by sme sa mali tomu 
vyvarovať. Mali by sme do budúcna zapájať aj tieto zdroje, s tým, že by sme si mali do 
budúcna nechať aj nejakú rezervu. 
 
Radoslav Kellner – máme nízky prebytok bežného rozpočtu. Z bežných výdavkov 
financujeme prebytok TSML, ktoré následne minieme na investície Technických služieb. 
Zhoršujeme s tým dosť výrazne prebytok bežného rozpočtu.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – TSML je povinná vrátiť nevyčerpaný príspevok naspäť. V tej chvíli 
sa dostávajú tieto financie do fondov. Možno ich použiť len na kapitály. V tomto roku je 
výnimka. Môžeme ich spätne použiť aj na bežné výdavky. Ale za normálnych okolností to, čo 
príspevkové organizácie ušetria, vieme použiť len na kapitálové výdavky. Inak nie. 
 
Radoslav Kellner – a nemôžete ich použiť na prebytok bežného rozpočtu? Máme lepšie čísla, 
sme spokojnejší a použije sa to tak, či tak na kapitálové výdavky. Časovo sa nič nezíska. 
Zároveň si kazíme takto prebytok bežného rozpočtu. Umelo je ponížený o čiastku, ktorú tvorí 
prebytok TSML. Dá sa nastaviť rozpočet taký, reálne vieme, koľko potrebujeme na 
hospodárenie. TSML nech hospodária, nech nemajú žiadny prebytok a čo potrebujú 
investovať, jednoducho investujeme z rozpočtu mesta.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – samozrejme môže sa upraviť rozpočet TSML, v priebehu roka tak, 
aby prebytok nevznikal. Záleží, ako TSML hospodária.  
 
Radoslav Kellner – plus, mínus ten istý prebytok máme každý rok.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – nie nie, to sa mení veľmi výrazným spôsobom.  
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – môžeme, keď Vám do toho vstúpim, dať začiatkom mája 
stretnutie spoločné, aj s riaditeľom TSML. Tuším, že viem, ako to navrhuješ, ale myslím si, 
že si k tomu treba sadnúť a rozdebatovať to. Je tu aj audítor, pozveme aj jeho.  
 
Radoslav Kellner – z dlhodobého hľadiska tejto položke nerozumiem. Bežné výdavky 
meníme na kapitálové výdavky. Ja by som pochopil, keby sme to opačne robili. Takto sa 
bežne funguje. Ale my to robíme presne naopak. Proti všetkej logike. 
 
Miroslav Čurilla – nie je to tak celkom proti všetkej logike. Prebytok sa tvorí z viacerých 
týchto zdrojov. On by musel úplne v závere roka, zúčtovať si to a ešte aj stihnúť, my pri 
úprave rozpočtu by sme mu museli  znížiť príspevok. Vôbec o nič nejde. Sumy sú rôzne. 
Niekedy zimná údržba začne v októbri a niekedy v decembri. Je to rôzne. Sme radi, že 
hospodária účelne. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – príjmy, ktoré ušetrí samospráva, alebo príspevková organizácia, 
nemôžu sa použiť na budúci rok opäť na bežné výdavky. Nemôžu. Na to je zákon.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – čo sa týka položky IBV Krupný jarok. Bude to posledný výdavok na 
Krupný jarok, či budeme ešte do budúcna schvaľovať niečo? 
 
Miroslav Čurilla – Krupný jarok by som nechal na júnové MZ. Prebieha proces obstarávania 
na infraštruktúru. V júni by sme mali predložiť výdaj, versus príjem. Teraz by sme stále 
hovorili o číslach nie konečných. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – druhá otázka vlastníkov - kedy reálne budú môcť začať s výstavbou?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pokiaľ sa nikto neodvolá, tak títo vlastníci si už môžu 
vybavovať stavebné povolenia. Predpokladám, že v druhej polovici tohto roku. Môže sa však 
stať, že v procese VO sa ešte niektorí odvolajú. Proces teda môže zastaviť už len VO. Nič iné 
nebráni vo výstavbe.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – diskusia okolo TSML. Posledné dve reportáže TV Levoča boli 
aj o tom, ako neekonomicky narábame pri vyhadzovaní odpadu. S pánom riaditeľom sme sa 
zhodli na tom, že zhruba polovica z toho, čo je v kontajneroch sa dá vyseparovať. Vidím 
priestor aj v LIM a učiť ľudí, ako to robiť správne. Pán riaditeľ spomenul aj motivačný faktor. 
Tým, že sa im nejakým spôsobom budú znižovať náklady na odpad.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – niečo nám prinesie aj pripravované spoplatnenie. Uvidíme, 
čo to urobí v druhom polroku. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – momentálne prebieha deň zeme. Čo sa týka záchrany zeme od 
odpadkov. Keď si všímate, táto téma dosť rezonuje u občanov. Viac ľudí ide do prírody, čo je 
pozitívne. Ale nie každý je tak vychovaný, že odpad, čo vyprodukuje, aj zoberie domov, ale 
jednoducho ho vyhodí. A bohužiaľ máme obyvateľov, ktorí radšej obídu zberný dvor. 
A vysypú to kdekoľvek. Osobne som komunikoval aj s PSK a správcom diaľnic. Správcovia 
ciest deklarujú, že to nie je na ich pozemkoch. Musí sa o to postarať vlastník. Bude 
konkrétny. Chcem apelovať na vedenie mesta. Lokalita nad Levočou. Lokalizujem, presne, 
Zlamanec. Ľudia tam chodia a sypú tam odpad. Celá strana je obsypaná odpadkami. Vyzerá to 
príšerne. Nie je to naša cesta, náš majetok. Ponúkam sa, že pôjdem to s partiou ľudí vypratať. 
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Poprosil by som aj Zelenú hliadku cez Vlada Adamkoviča. Poprosil by som technické 
prostriedky, auto, ktoré by tento odpad vyviezli. Ťažko sa prijíma návštevníkom, že toto nie je 
naše. Jednoducho je to vstupná brána do mesta. Poprosil by som , aby sme tento problém 
vyriešili. Zároveň sa obraciam na správcov komunikácií, nakoľko správcovia tomu nevenujú 
veľkú pozornosť. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – v reakcii na pána Cvoligu. Presne tejto téme sme venovali 
reportáž pred asi mesiacom a pol. Upozornil nás na to pán Klein. Evanjelici majú pod touto 
cestou vlastné pozemky. Našiel tam kúsok ústrižku zelenej karty, podľa mena, riešil to so 
starostkou Dlhých Stráží. Tá vyzvala dotyčnú osobu, aby odpad odstránila. Preukázateľne je 
tam ale veľa odpadu pôvodu motoristického, pneumatiky, obaly s chladničiek. A to už treba 
nejakým spôsobom vyviezť. Oslovili sme aj Okresný úrad, odbor životného prostredia. Čo ma 
prekvapilo, že máme to riešiť s mestom. Pričom nie je to na pozemkoch mestských. Je to 
zákruta bývalej štátnej cesty.  
 
Ján Lorko – vrátim sa k rozpočtu. K čerpaným úverom. Tabuľka 14. Vysoko nám stúplo % 
podielu k vlastným zdrojom a realizovaním investičných akcií. Chápem, že sú útam aj úvery 
dlhodobé a preklenovacie. Napriek tomu nám tam ostáva 600 tisíc eur. Celý čas v minulosti 
sme vnímali, že by sme mali robiť tieto investície z vlastných zdrojov.  Chcel by som 
poprosiť, aby sme všetci spoločne hľadali vlastné zdroje na to. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – áno, stúpla táto položka, je to pravda. Ale k tomu stúpol aj 
počet investičných akcií.  
 
Miroslav Čurilla – je to moja teória. Nie je programom dneška. Komunikácie. Napr. Špitálska 
ulica. Nemáme vlastné zdroje, aby sme toto urobili. A máme ulice také, ktoré je treba 
rekonštruovať. Situácia je taká, že idem možno sám proti sebe. Investície majú nepriamy 
vplyv na rozpočet.  
 
Ján Lorko -  ja som to bral skôr ako takú výzvu, aby spoločne sme hľadali viac zdrojov na 
tieto aktivity. A myslím, že vieme nájsť vlastné zdroje na tieto investície. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – dostali ste stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu. Je 
veľmi rozsiahle. Obsahuje kopec zákonných povinností, ktoré som povinná v záverečnom 
účte zhrnúť. A to je rozpočtovanie, príjmová a výdavková časť rozpočtu podľa členení. 
Bežný, kapitálový. Finančné operácie. Dlhová služba. Podnikateľská činnosť. Napojenie 
rozpočtu voči iným organizáciám. Porovnáva odchýlky a anomálie. Plnenia, alebo neplnenia. 
Máte to tam podrobne rozpísané. Ďakujem vedúcemu finančného oddelenia. Bola som veľmi 
zvedavá. Nedala som mu pokoj. Odporúčam schváliť záverečný rozpočet bez výhrad. 
Niektoré odporúčania sú aj v oblasti zlepšenia organizácie práce, napr. na úseku vymáhania 
pohľadávok. Ďakujem. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ďakujeme za stanovisko k rozpočtu hlavnej kontrolórke 
a poďme k schvaľovaniu.  
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UZNESENIE č. 41 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020 vrátane rozpočtových  
a   príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 v súlade s § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  

prebytok   rozpočtu  2 694 056,60 eur. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020 vrátane rozpočtových  
a   príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2019 v celkovej sume  1 339 
353,55 Eur   nasledovne:  

a) 290 000,00 Eur  na účet rezervného fondu, v 
b) 1 049 353,55  Eur  na účet investičného fondu. 

T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020 vrátane rozpočtových  
a   príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje záverečný účet Mesta Levoča  za rok 2020 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:  

Záverečný účet   Mesta Levoča  za rok 2020 bez výhrad. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2020 vrátane rozpočtových  
a   príspevkových organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení mesta Levoča vrátane rozpočtových a 
príspevkových organizácií mesta za rok 2020 a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 
2020. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – kým dám Ľubošovi slovo k zmene rozpočtu, chcem sa 
poďakovať tu prítomnému audítorovi pánovi Štelbackému za prevedenie auditu. 
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5. Zmena rozpočtu č. 2 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
 
Radoslav Kellner – chcem sa pozastaviť nad položkou Sídlisko Rozvoj. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to je chyba. Jedná sa o chodníky na Baštovej a chodníky na 
Sídlisku pri prameni. Zavoláme naspäť riaditeľa TSML, ale som presvedčený o tom, že je to 
tak. 
 
Radoslav Kellner – takéto veľké investície, mala by im predchádzať nejaká diskusia. 
V každom prípade do opráv, resp. do modernizácie sídlisk. Nemáme osvetlenie. Na Staničnej 
ulici. Na Rozvoji okolo garáží. To je primárna vec, ktorú by sme mali doriešiť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  budeme s tým počítať do budúcna Rado. 
 
Radoslav Kellner – radšej by som odčlenil 25 tisíc na to. Bolo to riešené viackrát, aj 
poslaneckými interpeláciami. Aj občanmi tohto mesta. Hlavne prechod autobusová stanica, 
Železničný riadok. Veľmi kritické miesto. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – toto je návrh zo strany TSML. Sú na to projekčne pripravení, aj 
technicky pripravení. Idú podľa svojho plánu. 
 
Ján Lorko – Ľuboš hovorí, že je to ich plán. Ale sú to peniaze, o ktorých rozhodujú poslanci. 
Máme právo do toho zasiahnuť. Keď by sa tam rozšírila sieť verejného osvetlenia, bol by to 
bežný, alebo kapitálový výdaj?  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – kapitálový. 
 
Ján Lorko – asi by som to kúsok upravil. Ale je potrebné stanoviť tomu, čo všetko bolo 
sľubované obyvateľom Sídliska rozvoj, aspoň tú drobnosť by sme mohli nejako upraviť. To, 
čo Rado hovoril. Chýba mi tu už druhý rok z vedenia nejaká tabuľka, nejaký návrh od TSML, 
aby poslanci mohli schvaľovať investície a robiť poradovník. Tak sa nám stáva to, že 
rozhodnutie padne za stolom. A nám sa to dostane na stôl a nemáme možnosť participovať. 
Poslanci už dlhé roky im sľubujeme obyvateľom Sídliska rozvoj, že budú mať cetsy, 135 
parkovacích miest, zrekonštruujeme verejné osvetlenie, pribudnú chodníky a podobne. 
A preskočili sme to nejakou inou aktivitou. A robíme niečo iné. Samozrejme, aj to treba. Ale 
tu mi to tak chýba. Uberá sa nám možnosť rozhodovať o investičných akciách mesta. Kde 
prioritne chceme nejako uspokojiť toho nášho obyvateľa. Prihováram sa teraz za obyvateľov 
Sídliska Rozvoj a prosím, aby sme upravili rozpočet TSML, aby sme aspoň tú drobnosť 
urobili. A v nasledujúcom období, aby sme usilovne pracovali na to, že Sídlisko rozvoj 
dostane komplexnú rekonštrukciu. Súhlasím s tým, čo Rado hovoril. Ďakujem. 
 
Miroslav Čurilla – prijali sme rozhodnutia. Pokladám to za správne, že nerozhodujeme len my 
od stola, ale máme organizáciu, ktorá spravuje ten majetok. Myslím si, že správne je, že oni 
systémovo a koncepčne riešia komunikácie. Tie nie sú v dobrom stave. Je tu pán riaditeľ, 
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odprezentuje, čo je v tom objeme. Prikláňal by som sa k tomu, aby sme hľadali pri najbližšej 
úprave rozpočtu.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  nedá mi nepovedať. Nikto neobmedzuje právomoc 
poslancov MZ určiť, kde sa peniaze použijú. Keď sa dnes rozhodnete, že peniaze použijete 
tam a tam, bude to tak. To, čo prezentuje pán riaditeľ a čo má pripravené, je jedna vec. Ako 
pri predaji pozemkov pri garážach, nebolo súhlasné stanovisko. Nakoniec sa to odsúhlasilo. 
Ani toto nie je vždy definítivne, rozhodnutie je na MZ. 
 
Mgr. Branislav Minďaš – čo sa týka plánu na území mesta. Ročne sa pripravuje plán, ktorý je 
prerokovaný vo vedení mesta. Prvý krát sa to dostalo do rozpočtu v decembri 2020. 
V mesiacoch september, október, november sme komunikovali s vedením mesta. Toto máme 
kryté v rozpočte. Potom máme plán, čo by sme chceli robiť, ale nemáme zabezpečené krytie. 
Toho roku bola možnosť vrátené prostriedky použiť v bežnom rozpočte. Budeme opakovane 
pokračovať v pláne a predkladať podľa priorít. Čo sa týka verejného osvetlenia, vieme ktoré 
lokality je potrebné doplniť verejným osvetlením. Bolo by to vhodné. Na niektoré lokality, 
ktoré spomínal Rado, je aj stavebné povolenie vydané, len nebolo zabezpečené finančné 
krytie. TSML do dnešnej doby nerealizovali investičné akcie rozšírením siete verejného 
osvetlenie, nakoľko sme správcovská firma a nie investor. Podarilo sa mi to vysvetliť, alebo 
nie? 
 
Miroslav Čurilla – čo je obsahom? 
 
Mgr. Branislav Minďaš – chodníky pri verejnom osvetlení. Zamerané už v roku 2018. Toho 
roku sa nedostali do plánu opráv. Sú to všetky vnútroblokové chodníky. Mali by prejsť 
rekonštrukciou. A tiež ulica Baštová, popri obytných domoch. Tieto dve akcie sú vo výške 
133 tisíc. Budú ešte predmetom verejného obstarávania. Medzi autobusovou stanicou 
a Rozvojom v roku 2019 táto akcia bola projekčne pripravená. Je tam spracovaný projekt aj 
s rozpočtom. Ale ako som povedal, nenašlo sa finančné krytie. To je jediná akcia, ktorá je 
pripravená tak, že jej chýbajú len financie. Ulica Staničná nie je projekčne pripravená.  
 
Radoslav Kellner – som veľmi rád, že sme sa poučili z garáží na Sídlisku západ. A ideme 
robiť zámkovú dlažbu.  
 
Ján Lorko – neberte to tak, že útočím. Hľadám spôsob komunikácie. Aj Braňo teraz povedal- 
TSML s vedením mesta. A poslanci? 
 
Miroslav Čurilla – máme správcu majetku. Braňo, Ty si to nejako presmeroval? 
 
Ján Lorko – môžem pokračovať? Skočili ste mi obidvaja do reči. Počas bežného roka, 
hovorím to za všetkých poslancov, predkladáme požiadavky od občanov. Samozrejme TSML, 
ako správcovia majetku, majú právo do toho čo povedať. Vedenie mesta dupľom. Ideme 
a urobíme nejaký konsenzus na daný rok. To, že on ide robiť, rekonštruovať chodníky, to 
chceme aj my. Ale tú prioritu jednotlivých investičných akcií, to ste nám za dva roky 
nepredložili. Sám aj pán zástupca vie, niekoľko volebných období si bol poslancom, že stále 
to bola Miro Tvoja téma, predložte nám investičné akcie aby sme mohli aj my sa k tomu 
vyjadriť a dať jednotlivým veciam prioritu. Veľmi sa teším, že tam bude zámková dlažba. 
Ďakujem veľmi pekne. Je to právo poslancov povedať kde dáme peniaze skôr a kde neskôr. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keby som bol poslancom, dal by som poslanecký návrh. Zo 
sumy 112 tisíc eur odrátať sumu na verejné osvetlenie stanice. Ostatné peniaze pôjdu na 
Sídlisko Pri prameni. Ale nie som poslancom. Pohli by sme sa dopredu. Neviem čo na to 
povie riaditeľ TSML. Keď už do budúcna, máme predsa investičnú komisiu. Všetky investície 
by mali prejsť investičnou komisiou. Nebolo to v investičnej komisii? 
 
Mgr. Branislav Minďaš – nebolo. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tak do budúcna poprosím, aby aj plán opráv TSML prešiel  
investičnou komisiou. Tým pádom tu nebudem hodinu filozofovať. Dvaja poslanci, dajte 
návrh a bude sa o ňom hlasovať. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – poprosil by som finančnú komisiu vysvetlenie, nebol som 
prítomný, sa ospravedlňujem. Investičnú akciu radnice vysvetliť. Nemáme tu vysvetlené, že 
máme tu grant z Nórskeho finančného mechanizmu. Následne mám info, že projektová 
dokumentácia už je na svete. Ako sme schvaľovali vstup do projektu na Nórsky finančný 
mechanizmus? Po etapách, alebo Nóri nám dali nejaký grant? 
 
Miroslav Čurilla – keď vznikla možnosť sa uchádzať o financie, prihlásili sme sa. Tam bola 
suma do milión eur. Aspoň tie pivnice. Následne v rámci hodnotenia projektov a žiadostí, 
keďže ich bolo veľa, suma bola ponížená. Potom sme sa uchádzali o peniaze z projektu 
z Ministerstva kultúry. Keďže projekt bol pomerne rozsiahly. Pripravili sme projekt 
rekonštrukcie radnice. Ten sme obdržali minulý týždeň. Suma 1,30 mil. eur. Na investície je 
to nejakých 570 tisíc. A keďže sme sa mali rozhodnúť, že buď ich použijeme, alebo ich 
vrátime, použili sme peniaze z Ministerstva kultúry a dofinancovali sme celú projektovú 
výšku. Máme výslednú sumu a teraz pripravujeme súťaž na realizáciu tohto projektu. Tá 
výška vznikla z projektovej dokumentácie, plus sme obdržali rozpočet v minulom týždni.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – chcel by som poprosiť pani Ing. Arch. Janovskú, aby nám 
odprezentovala projekt a zámer. Aby nám dala termín a čas. Čo vlastne je zámer projektanta.  
 
Miroslav Čurilla – to je dobrý návrh.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga –  začína ma bolieť hlava. Aby sme vôbec vedeli zložiť rozpočet na 
budúci rok. Schvaľujeme schodok bežného rozpočtu nejakých 850 tisíc eur. Momentálne nám 
to zákon umožňuje. Ale ja to považujem za dosť nešťastné, že samosprávy môžu v priebehu 
jedného roka miešať bežné s kapitálovými výdavkami. Môže to pomôcť, aj keď momentálne 
dopad finančnej krízy tu ešte nie je. Pokles podielových daní áno, ale prepad hospodárstva 
nie. Aj keď možno sú zvýšené výdavky na pandemické, resp. covidové opatrenia. 
V spolupráci s finančnou komisiou, aby sme nachystali schému a skladbu krytia na budúci 
rok. Ďalšia téma hradby. Tým, že sme zrekonštruovali Baziliku sv. Jakuba, pristupujeme ku 
komplexnej rekonštrukcii hradobného systému. Mesto Levoča, okrem toho, že má dielo 
Majstra Pavla má aj jeden z najzachovalejších hradobných systémov. Schvaľujeme 
rekonštrukciu hradobného systému. Hlavný dôvodom vstupu do Unesco bola aj veľká časť 
zachovaných hradieb. Aj keď je to riziko, hradby nám padajú. Riešme havarijné situácie, ale 
aj vypracujme komplexnú štúdiu  rekonštrukcie a využiteľnosti hradieb. Ako to 30 rokov 
robíme, opravujeme, sanujeme hradby.  
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Miroslav Čurilla – v prvej časti súhlasím. Vnímame, že ten rok bude veľmi ťažký. Neviem 
ešte konkrétne čo by sme ešte mohli škrtnúť. Každú kapitolu si analyzujeme. 540 tisíc 
krátkodobý úver, už teraz ho ponižujeme pri úprave rozpočtu o 380 tisíc. Súvisí to s tým, že 
sme ušetrili aj úver, ktorý sme v minulom roku dostali od štátu. Ten zapájame teraz do 
bežných výdavkov. V prezentácii ste si všimli, že tento rok ozaj nebude priestor na dotácie, 
nebudeme vedieť vyhovieť požiadavkám v tomto smere. Ani nie tak pesimizmus, skôr 
zodpovednosť je teraz dôležitá. Čo sa týka hradieb, súhlasím s Tebou. Máme pripravených 5 
etáp, ktoré chceme realizovať. Finančne sme museli trošku počkať. Čakáme ešte na jeden 
nenávratný zdroj. Ak sa nám podarí spolufinancovať etapu C, ak by sa to podarilo, tak by sa 
nám uvoľnilo celkom slušné množstvo peňazí, ktoré by sme presunuli na obnovu hradieb. 
Finančne verím, že sa nám to podarí aj celé vykryť. 
 
Ing. Robert Novotný – pokiaľ to vyjde, ten nenávratný zdroj financovania, hurá, ďakujeme. 
My si na finančnej komisii vysvetľujeme, ktorá časť hradieb je akútna. Nechcel by som 
ohroziť čerpanie Nórskych mechanizmov. Ale chcel by som sa uistiť, aká je povinná výška 
spoluúčasti mesta pri tomto grante. Či je vôbec možné, aby bola zabezpečená len časť 
prízemia a odvodnenie základov samotnej budovy.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to že došlo k zmene, oproti tomu, čo bolo v komisii. Bude 
Vám zaslaná pozvánka všetkým, za účasti pani Ing. Arch. Janovskej, ktorá Vám vysvetlí celý 
projekt rekonštrukcie radnice. Aj prečo je 1 300 000 eur hodnota zákazky. Pani Janovská 
Vám to vysvetlí. Značná časť vyplýva z reštaurátorských prác. Ktoré sú súčasťou 
rekonštrukcie radnice. Na februárovom MZ som mal na tabuli sumy uvedené. 570 tisíc ide na 
rekonštrukciu radnice. Plus sme kvôli verejnému obstarávaniu museli presunúť prostriedky 
z Ministerstva financií na túto zákazku. Pôvodný plán bolo 570 tisíc z Nórskych fonov, 400 
tisíc z Ministerstva Financií. V značnej miere Ing. Arch. Janovká Vás dostane do toho 
rozpočtu. Reštaurátorské práce sú vo výške presahujúcej 200 tisíc eur. Vrátim sa 
k hradobnému systému, že prečo sú všetky peniaze tam, lebo v septembri 2021 nám začína 
termín na spustenie prác. Možno že už v júnovom MZ budeme zas presúvať časť peňazí na 
opravu hradieb. 
 
Ing. Robert Novotný – koľko je spoluúčasť v Nórskom finančnom mechanizme?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Nórsky finančný mechanizmus je rozdelený na investičnú 
570 tisíc eur a neinvestičnú časť 420 tisíc eur. Do milióna eur dohromady to je. Neinvestičná 
časť obsahuje workshopy, výstavy, neinvestičné podujatia. Sympóziá, prezentácie mesta, atď.    
 
Ing. Robert Novotný – otázka bola spoluúčasť mesta. 
 
Miroslav Čurilla – ako pri európskych projektoch. 5%. Ale tá naša bude podstatne vyššia. 
Keď chceme realizovať projektovú dokumentáciu. Bude viac ako 100%. Tie financie sú ale 
z cudzích zdrojov, budú z Ministerstva financií.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – súčasťou rekonštrukcie musia byť aj tie reštaurátorské 
práce.  
 
JUDr. Pavol Papcun – ideme do veľmi výrazného schodku. Ale tým, že to už bolo rozobrané, 
nevyužijem čas. Dávam slovo ďalej.  
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PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – či to dobre chápeme. Nóri nám dali 570 tisíc + mäkké aktivity?  
Ako sme sa dostali k sume 1 milión 300 tisíc. 
 
Miroslav Čurilla – súčasťou projektovej dokumentácie je aj rozpočet. Ten naceňuje odborne 
spôsobilá osoba podľa projektovej dokumentácie. Táto suma je podkladom pre verejné 
obstarávanie.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ale súčasťou žiadosti o Nórsky finančný mechanizmus nebola 
projektová dokumentácia? 
 
Miroslav Čurilla – nie. V tom čase nebola ani potrebná. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – Robo sa pýtal asi na to. Ideme  robiť iba tú časť, na čo nám dali 
Nóri + 5%. Či je to možné. Alebo nám Nóri povedali, že to nie je možné. Ktorá autorita 
povedala, že musíme ísť do komplenej rekonštrukcie a Vaša spoluúčasť musí xy eur? 
 
Miroslav Čurilla – nie, tie nutné opravy vygenerovali sumu. Nie je konečná suma. To je podľa 
ceny projektu a konečné ceny vygeneruje až verejné obstarávanie. 
 
Ing. Robert Novotný – zaujímalo by ma, či nie je tá možnosť, aby sme realizovali časť 
z týchto prostriedkov Nórskeho Finančného Mechanizmu tak, aby sme ich vyčerpali spolu 
s 5% spoluúčasťou. Tým, že by sme požiadali v ďalšej výzve Nórov, poukazovali by sme na 
to, že projektová dokumentácia bola realizovaná až po tom, ako bol schválený tento grant. 
A ďaleko presahuje to, čo nám oni schválili. To je prvá časť, to mi môžete odpovedať aj 
neskôr. Za finančnú komisiu. Keď sa nám začali hromadiť požiadavky ohľadom zmien 
rozpočtov. Položky, ktoré nám neobil jasné, sme si žiadali k nim vysvetlenia. Typu – 
stavebný dozor, projektová dokumentácia, atď. Ja som nadobudol tento pocit, aby členovia 
finančnej komisie dostali rozpočet, ktorý vypracovali projektanti, aby sme ho mohli preveriť. 
Prizvem našich odborníkov, ktorí sú nezávislí. Či projektanti mesta neopomenuli naceniť časti 
prác, ktoré sú, alebo boli vykonané v minulosti, alebo sa tam nenachádzajú. Toto mi bolo 
odoprené. Dva dni sa nachádzali odpovede, prečo neposkytnúť. Nám stačí holý rozpočet. 
Odvoz kubíkov zeme, rozsah stavebných prác. Keď uvidím, že to tam nie je, tak upozorním 
prostredníctvom finančnej komisie MZ. Takéto podozrenia sa jednajú najmä pri investičnej 
akcii Krupný jarok. Máme pocit, že pri realizácii kanálu a vodovodu pre túto investičnú akciu, 
si už ako keby poddodávateľ pripravoval a zdvojene použil niektoré práce, aby si pripravil 
mesto na realizáciu výjazdových ciest a komunikácií. Z toho titulu by som Vás chcel pri 
všetkých investičných akciách. Tam nie je konflikt. Nemienim ohroziť proces verejného 
obstarávania. Chcem porovnať prostriedky, ktoré boli alokované na túto akciu a typy prác, či 
zodpovedajú skutočnosti. Nič menej a nič viac. Mám pocit, že by bolo dobré zdvojnásobiť, aj 
strojnásobniť kontrolu prv, než idem realizovať akúkoľvek investičnú činnosť, na to, aby sme 
boli veľmi opatrní a aby sme v hospodárení mesta urobili veľmi opatrné kroky. Poprosím, aby 
ste nám vyargumentovali,či máme na to nárok, alebo či nemáme na to nárok. Lebo podľa 
zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, protriedky, ktoré boli vynaložené z mesta, 
však pani kontrolórka, mám pravdu a ja si tieto dokumenty viem vyžiadať cez tento zákon. 
Ale uľahčite celé toto nám, pokiaľ nám tieto veci pri každej jednej investičnej akcii dáte. Len 
holý rozpočet. Obehneme, skontrolujeme. Jednotkové, množstevné odhady. Chcem 
skontrolovať prácu projektantov. Aby nás nepripravili o rozpočet a dobré meno. Ďakujem.  
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Miroslav Čurilla – k radnici. Ak by sme šli cestou na etapy, bol by problém. Chceli sme v čo 
najkratšom čase to realizovať. Chcem zdôrazniť, že sme získali pomoc z Nórskeho 
mechanizmu na radnicu. Zvyšok je financovaný nie z peňazí daňových poplatníkov, ale 
z iných zdrojov. K tomu ďalšiemu, neviem si to predstaviť, že by sme to týmto spôsobom 
riešili. Po projektovej dokumentácii a rozpočte, čo je základný podklad pre verejné 
obstarávanie. To si neviem predstaviť. 
 
Ing. Robert Novotný – ale ja si to viem predstaviť. Na základe zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám.  Teraz sa pýtam, či si mám žiadať pre finančnú komisiu cez tento zákon 
podklady, alebo sa dohodneme, že v takomto rozsahu, slepý rozpočet, kde nie sú 
vykvantifikované jednotkové ceny, ale len aby bolo jasné, že sa jedná o rozsah prác, v takom 
rozsahu, ako je definované vo výkaze a výmere. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – finančná komisia zasadala dva týždne pred dnešným 
zasadnutím MZ. Týždeň pred MR. Ten projekt, ktorý bol na radnicu robený prišiel až po 
zasadnutí finančnej komisie. Všetky rozhodnutia, ktoré komisia v tej veci robila, sú 
neaktuálne. 
 
Miroslav Čurilla – tam došlo k zmene, že potrebujeme tie peniaze. Aby sme mohli zabezpečiť 
prípravu verejného obstarávania na radnicu. Zmenili sa len položky z časti rekonštrukcie 
hradieb. V troch položkách. Nič iné sa tam nemenilo. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – práve hovorím pánovi prednostovi, že na ďalšie MZ príde 
papier, aby bolo aj vizuálne ukázané, čo bude z čoho financované. Lebo vidím, že tu sa 
miešajú vlastné finančné prostriedky s cudzími zdrojmi. Na ďalšie MZ si už prichystám 
papier, a budem Vám kresliť, čo bude z čoho financované.  
 
Radoslav Kellner – chcel by som dať poslanecký návrh na zníženie rekonštrukcie Sídliska pri 
prameni o sumu 13 000 eur a presuniem ich na verejné osvetlenie Železničný riadok. Dávam 
tento návrh napriek tomu, že mi je ľúto, že sa nejaký chodníček neurobí, ale verím, že ďalší 
rok sa prameň dokončí. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ďakujem za PN. Vrátim sa k osvetleniu. Verejné osvetlenie 
Železničný riadok bolo súčasťou komplexného projektu, pripraveného v roku 2014. Ja neviem 
povedať, prečo sa to do realizácie nedostalo. Keď som odchádzal z MsÚ v roku 2014, 
súčasťou toho projektu bolo aj toto osvetlenie. 
 
Ján Lorko – zabudol som sa pýtať, pána vedúceho. Výdavky na projektovú dokumentáciu. 
Niekde nie je dopísané, čo je projektová dokumentácia. Povedz mi, čo všetko sa bude 
projektovať a za koľko to bude. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický - každoročne v rozpočte schvaľujeme sumu na projektovú 
dokumentáciu na celý rok. Robíme to tak, odkedy ja som na úrade, od roku 2004. Tá suma nie 
je určená na konkrétnu projektovú dokumentáciu. Ale je to predpoklad, aby sa investičné 
oddelenie vedelo pripraviť do budúcna.  
 
Ján Lorko – vnímam to, že je to nejaká vata na projekty.  
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Miroslav Čurilla – to si nepomenoval šťastne. To nie je vata. Kolegyňa, poverená vedúca nás 
stále upozorňuje, že keď vznikne možnosť čerpať hlavne nenávratné zdroje, bez prípravy 
o peniaze prídeme. Väčšinou vždy to robíme na poslednú chvíľu. Aj napr. Obnov si svoj dom. 
Bez projektovej prípravy nespravíme nič. V tej kapitole musíme mať prostriedky.  
 
Ján Lorko – ospravedlňujem sa za nesprávny výraz. Mňa napadlo, či by sme nezobrali tých 13 
tisíc z kolonky na projektovú dokumentáciu, tam by sme ponížili, a keď urobíme zmenu 
rozpočtu, už sme predali nejaký majetok, tak pravdepodobne nabehnú nejaké peniaze 
a môžeme tam navýšiť. Budú aj TSML spokojné, aj budú môcť realizovať chodník celý. 
A my urobíme verejné osvetlenie.  
 
Miroslav Čurilla – toto je dobrý návrh, aby sme to nenarušili.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – môžete dať aj obidva poslanecké návrhy.  
 
Ján Lorko – spolu dáme.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – treba dať PN o ktorom sa bude hlasovať.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – som veľmi v pokušení dať poslanecký nárvh, ale projekt som 
nevidel. Dať milión 300 tisíc na rekonštrukciu sa mi zdá veľa peňazí. Radnica vyzerá dobre, 
pre porovnanie koľko stála strecha, fasáda, v porovnaní s tou investíciou. Hradby čo tu boli 
spomínané, hradby sú časovanou bombou. Padajú všade. To bude havarijný stav. Pridaná 
hodnota, spolok kreatívnych ľudí, alebo odvodnenie, ale za tie peniaze, ja neviem čo všetko sa 
tam má robiť a ja osobne by som radšej časť peňazí vyčlenil na hradobný systém. 
 
Miroslav Čurilla – len nie je to možné. Ak odoberieme časť peňazí z rozpočtu, tak nemôžeme 
obstarávať. Musíme mať krytý rozpočtový náklad. Tam podľa mňa bol veľmi dobrý nápad 
kolegu Jozefa, aby ste si našli čas, pani architektka objasní, čo v tej čiastke je. Tam každý 
môže posúdiť správnosť a objektívnosť. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – bolo by vhodné osloviť projektantov, že máme finančné prostriedky 
k dispozícii, chcem odvodniť, rekonštruovať prízemie, naceniť to. Či by to do budúcna nešlo. 
Neviem akému účelu to má slúžiť. Či to bude prístupné verejnosti, či to nebudú zbytočne 
vynaložené peniaze.  
 
Ing. Robert Novotný – porozprávame sa s pani architektkou, do akej miery ona vie oklieštiť 
jej projekt tak, aby sa naplnil aj zámer, kvôli ktorému sme dostali tento grant. Aby sme tam 
netlačili hoc cudzie peniaze, ktoré vieme použiť inde.  
 
Miroslav Čurilla – si dovolím odpovedať na to, že toto nie je možné. Odstúpime z celej 
investície.  
 
Ing. Robert Novotný – to by mala povedať pani architektka. Že pán primátor? 
 
Miroslav Čurilla – to aj povie, lebo debatu bude ochotná urobiť. 
 
Ing. Robert Novotný – tak toto rozhodnutie by som ponechal až po debate s ňou. 
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Miroslav Čurilla – nemyslím si, že máme čas na to. 3 kontroly v procese VO, kým dospejeme 
k tomu, aby sme podpísali zmluvu so zhotoviteľom.  
 
Ing. Robert Novotný – prepáčte, ale my máme vždycky problém. Kvôli procesu VO sme 
dotláčaní k takým riešeniam, že neviem, či to bolo nevyhnutné urobiť. Lebo by sme prišli 
o granty. A nie je to prvý prípad. Nemám problém prísť na ďalšie MZ o mesiac. Absolvujeme 
diskusiu s pani architektkou, ktorá nám osvetlí otázku, že či je možné. Lebo za normálnych 
okolností sa prihlasujeme tak, že máme projekt, nech sa páči, milión dvesto a tam je 
spoluúčasť 60 tisíc. Mesta. Ale nie že 570 tisíc mesto, lebo tam sa jedná o to a o to. Dám 
poslanecký návrh, aby sme to posunuli o mesiac. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poprosím Ťa, daj poslanecký návrh, netreba tu klásť 
rečnícke otázky, že zmena rozpočtu č. 2 to nebude obsahovať a je to. Ak ste presvedčení 
o tom, že to bude predmetom rozpočtu č. 3.  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – súhlasím s tým, že aj mne sa tá cena zdá vysoká. Treba si však 
uvedomiť to, že sa jedná o projekt, ktorý je vysoko sofistikovaný a odborný. Nikto z nás nemá 
právo posudzovať, môžeme kontrolovať. Táto aktivita je kontrolovaná Pamiatkovým úradom 
SR. Bola dobrá myšlienka, aby pani architektka prišla odkonzultovať projekt, súhlasím. Pred 
troma rokmi sa tu diskutovalo. Zvonka je Radnica krásna, ale vnútro je zhnité. Mali by sme 
byť radi, že z cudzích zdrojov vieme opraviť tento klenot. Sme v UNESCO.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – súhlasím s kolegom Ľubom Repaským aj s tým, že proces je vysoko 
sofistikovaný, ale ja som ho nevidel. Otázka, na niektorých kolegov, vie mi niekto povedať, 
koľko stála obnova fasády z vonka? Koľko stála doteraz rekonštrukcia Radnice?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – teraz nie, ale pripravíme to na stretnutie s pani Janovskou.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – či to nie je zbytočná investícia, môj názor je len odvodniť prízemie.  
 
Radoslav Kellner – tento projekt sme mali na ivestičnej komisii viackrát. Treba si povedať, 
aký bol cieľ. Pôvodná cena bola 850 tisíc. Pri výskume, ktorý sa robil v januári sa našli trhliny 
a tie spôsobili zmenu celej technológie opravy a navýšili značne cenu. Ťažko sa mi je 
vyjadrovať, či to navýšenie je v poriadku. Podľa môjho názoru, nedá sa nechať pivničná časť 
a rekonštruovať prízemie a potom sa o niekoľko rokov k tomu vrátiť. Podľa mňa nedá sa to 
vypustiť. Či je cena objektívna, alebo nie, neviem, ale jedná sa o vysoko odborné práce. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ak by sa dalo stretnúť a rozpustiť pochybnosti stretnutím s pani 
Janovskou. 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera a Jána Lorka: MZ 
schvaľuje zmenu rozpočtu: 4.4.3 – Výstavba – PD na 37 000.- eur;  6.4.0. – VO – 11 000.- eur 
na VO Železničný riadok - AS. 
T: ihneď       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 46 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  4 proti 0 zdr 9  nehl. 5= NESCHVAĽUJE 
  
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: MZ schváli zmenu 
rozpočtu č. 2 až po tom, keď architekt mesta vysvetlí možnosť prispôsobiť rozpočet 
investičným možnostiam a stratégii mesta. 
T: ihneď       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d mesta Levoča 
na rok 2020. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu  nasledovne: 
Použitie na kapitálové výdavky 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

Po 
zmene 

PD 20 000   50 000 70 000 
automobil 13 000     13 000 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 11 280     11 280 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 64 447 13 630   78 077 
Priechody pre chodcov 5 000   -300 4 700 
Cyklochodník     5 000 5 000 
Lávka Lev. Potok     20 000 20 000 
územný plán 15 000     15 000 
Príspevok pre TS Vianočná výzdoba     18 000 18 000 
WC NMP č. 54 - spolufinancovanie     5 000 5 000 
Radnica - výskum 10 000     10 000 
Radnica NMP 2 - PD 53 000     53 000 
Radnica NMP 2     36 504 36 504 
Havária hradob. múru pri Košickej bráne      48 672 48 672 
Nízkouhlíková stratégia      2 520 2 520 
Obnov si svoj dom - spolufinancovanie     20 000 20 000 
Vodozádržné opatrenia     25 000 25 000 
Oplotenie VNsP     10 000 10 000 
mestské opevnenie – architektonická štúdia 7 000     7 000 
NMP 47 PD 33 967   2 070 36 037 
IBV Krupný jarok  32 415   175 207 807 
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392 
Rek. a modernizácia autobusovej 5 000     5 000 
Odvodnenie Závada 14 000   6 000 20 000 
detské ihrisko pri Prameni 30 000   5 000 35 000 
Príspevok pre TS Baterky do rolby     10 000 10 000 
ZŠ G. Haina 18 151   18 712 36 863 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ G. 
Haina     5 061 5 061 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
Francisciho     3 871 3 871 
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 
Kluberta     5 454 5 454 
pozemok pre TS     86 260 86 260 

Spolu na kapitálové výdavky 332 260 13 630 
558 
216 904 106 

 

Použitie na bežné výdavky 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

Po 
zmene 

Meštiansky dom, NMP 43 0 12 000   12 000 
Meštiansky dom, NMP 51 0   2 782 2 782 
Vojnové hroby 0   3 300 3 300 
Propagácia, reklama a inzercia 0   1 300 1 300 
príspevok pre TS - cesty, chodníky 0   135 000 135 000 
príspevok pre TS - zimný štadión 0   47 747 47 747 
členské  0   5 350 5 350 
dotácia pre LKS 0   6 597 6 597 

Spolu na bežné výdavky 0 12 000 202 076 
 214 
0766 

T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 49 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje použitie rezervného fondu nasledovne: 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

Po zmene 

Transfer pre TS - športoviská 0   205 423 205 423 
Nájom TS 0   57 470 57 470 
Transfer pre MsKS 0   87 895 87 895 
Galéria - MsKS 0   18 663 18 663 
Kino - MsKS 0   10 549 10 549 

Spolu na bežné výdavky 0 0 380 000 380 000 
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T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške  571 939,00 eur na investičnú akciu „Radnica 
otvorená pre komunity“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške  503 653,00 eur na investičnú akciu „Levoča – 
Levočské Lúky – zabezpečenie technickej vybavenosti v osídleniach s marginalizovanými 
rómskymi komunitami“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 88 000,00 eur na investičnú akciu „Zvyšovanie 
bezpečnosti a dostupnosti sídiel v meste Levoča“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a 
výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 90 000,00 eur na investičnú akciu 
„Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice v Levoči“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

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 96 158,00 eur na investičnú akciu „Zlepšenie 
kľúčových kompetencií ZŠ G. Haina“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 55 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

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 73 546,00 eur na investičnú akciu „Zlepšenie 
kľúčových kompetencií ZŠ Francisciho“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

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 103 620,00 eur na investičnú akciu „Zlepšenie 
kľúčových kompetencií ZŠ Kluberta“. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje zníženie čerpanie úveru na bežné výdavky z pôvodnej výšky 540 239 eur na 
160 239 eur. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 

6. VZN mesta Levoča o miestnych daniach     
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019, 
v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020  o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v 
znení VZN č. 8/2017,  v znení VZN č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020 a v znení VZN č. 
5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné 
odpady uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 59 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019, 
v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020  o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2021 ktorým sa mení VZN 
č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017,  v znení VZN č. 10/2019, v znení 
VZN č. 2/2020 a v znení VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 

7. Správa ústrednej inventarizačnej komisie     
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pravdepodobne k 30.06.2021 bude nariadená mnou 
mimoriadna inventarizácia pohľadávok a záväzkov mesta. Kde bude potrebná súčinnosť 
komisií aj právnikov mesta. Aby sme si vyčistili, čo je možné. 
 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2020 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
  
MZ berie na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie. 
T: 22.04.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 

8. Informácia o preverení zmluvných podmienok nájmu budov a 
majetku a odpredania akcií medzi mestom Levoča a 
spoločnosťou Agel    

 
Ing. Robert Novotný – na poslednom MZ sme schválili môj poslanecký návrh, že právnici 
mesta preveria zmluvné podmienky nájmu majetku mesta s Nemocnicou. S cieľom posilniť 
pozíciu mesta. Podklady bolo veľmi ťažké získať. Ako mi vedúci oddelenia majetkového  
Maťo Drahomirecký poskytol plnú súčinnosť, bol nápomocný, ale v mnohom často sám kýval 
plecami, že nemá k materiálom prístup a možno budú po šuflíkoch v nemocnici. Chcem Vás 
oboznámiť, čo sa týka nálezov, alebo pochybností. Jedná sa o to, že zásadným nálezom je 
toto: Dodatok č. 2, ktorým bola výpovedná doba predĺžená na 20 rokov, považujem za 
neplatný a to z niekoľkých dôvodov. Odporoval tento dodatok zásadám hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta, článok 6. Kde by sa nájom majetku v hodnote nad 3000 eur 
mal schvaľovať v Mestskom zastupiteľstve. To by nebolo jediné porušenie. Od roka 2009 
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platí zákon o majetku obcí. Kde by sa takýto prenájom mal schvaľovať 3/5 väčšinou 
poslancov. Ako osobitný zreteľ. Tento dodatok nebol schvaľovaný v MZ, ani väčšinou, ani 
osobitným zreteľom. Tento dodatok bol podpísaný 3 dni po voľbách 30.11. v roku 2010 iba 
primátorom mesta a členom predstavestva za mesto a predsedom predstavenstva za Agel. 
Týmto Dodatkom č. 2 treba povedať sa veľmi zásadne narušila celá zmluva. Paralyzovala 
akékoľvek možnosti kontrolovať svoj majetok. Vymáhanie svojich akcionárskych práv. 
Ostalo nám iba salutovanie a očakávanie, že čo sa nám z toho koláča hodí. Hybnou silou, že 
som si zobral na starosť preskúmať zmluvné podmienky bolo aj to, že ja nemám voči Agelu 
červené krvavé oči, ale nezaslúžime si ako akciový zmluvný partner ani toľko, že keď sa 
pýtame na informácie ohľadom stavu budov, plánu opráv, bolo odpovedané, že čo chcete, 
nemáte akcie. Aj môj naratív môže byť vzatý takým spôsobom, že môžete pozerať na to, že 
mľaskajú, môžu nám tiecť slinky. Ale nič z toho nebude. Tým, že ten dodatok nemá platnosť, 
pretože nebol schválený tak, ako mal byť a  rozporuje niekoľkým ustanoveniam, zákonu 
o majetku obcí aj zásadám hospodárenia s majetkom mesta, nám nebolo umožnené, práve 
v čase, keď už nemocnica šla do do procesu stabilizovania a od roku 2011 nemocnica už 
dosahovala zisk. Bolo znemožnené mestu rokovať o novej nájomnej zmluve. Kde by sa 
zakotvili pevné prvky nájmu, z ktorého by mesto organizovalo plán opráv budov, svojho 
majetku, podľa potrieb svojich, aj nemocnice. Pán primátor uvádza aj to, že sme získali 
benefity. Benefitom je miesto v predstavenstve a dozornej rade. Na základe tohto by som 
chcel podotknúť, že tie naše dve miesta v dozornej rade, a jedno miesto v predstavenstve pre 
nás neznamenajú nič. Pretože neviem si predstaviť, ako by jedno miesto zasiahlo do 
rozdeľovania zisku, stratégie, tým, že máme iba jednu tretinu akcií. Ďalšie veci, ktoré som 
tam našiel – peniaze, ktoré sme z predaja získali ako mesto, boli umiestnené naspäť do 
nemocnice, na zdravotnú starostlivosť. Ale ten titul som nenašiel. Akým spôsobom šiel 
transfer. Ako to bolo zaúčtované. Akým spôsobom použité. Na budovanie neurológie, alebo 
budovanie detského oddelenia?  Každopádne, zareagoval na to v kúpnej zmluve aj partner 
Agel, ktorý nalial do toho 62 miliónov korún. Mesto dalo 800 tisíc. To mi nezodpovedá 2/3 
investícií. Vzniká tu kopec otázok, akým spôsobom by sa to malo doriešiť. Ja som s kolegami 
predrokoval nejaké postupy. Po diskusii, ktorú by som rád s Vami viedol. Aj s kolegami, ktorí 
pred mesiacom ochotne zahlasovali za to, aby sme takýto prieskum urobili. Dnes už na 
prekvapenie nemali záujem pri hlasovaní o zmene programu, aby som im tieto nálezy 
vysvetlil. Kolegom, ktorí sú členmi športových komisií. Rád by som im vysvetlil, ako sa zisk 
delí ďalej medzi akcionárov. Na základe týchto nálezov, ktoré sú fakt materiálne. Ich rozsah 
nie je iba o porušení smerníc. Rezonuje tam porušenie správy cudzieho majetku. Zneužívanie 
práv verejného činiteľa. Na záver diskusie by som dal návrhy, čo by sme mohli urobiť, aby 
sme tento stav dali do roviny a právnej čistoty. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Logicky bol 
som oslovený ja, prečo tomu tak je. Neviem sa k tomu vyjadriť, ale určite si to do júnového 
MZ naštudujem. Pozriem si. V tom čase v roku 2008 boli traja záujemcovia o nemocnicu. 
O kúpu akcií v nemocnici. J&T, Istrocapital a Agel. Všetci traja záujemcovia predložili 
ponuky. Ponuky vyhodnocovala nie komisia MZ, ale všetci 19 poslanci MZ. K tomuto bodu 
prebehli minimálne 4 MZ. Diskusia bola nielen v komisii, ale aj na zasadnutiach MZ. Všetci 
19 poslanci MZ odhlasovali, že vstupuje do našich akcií kúpou spoločnosť Agel. Rozhodli sa 
po tých 4 zastupiteľstvách, pretože to nebolo na prvom, ani druhom sedení, ale na štvrtom. 
Myslím si, že aj celú tú tému, čo sa týka nájomnej zmluvy sme už preberali, v čase, keď som 
aj nebol primátorom. Keď je právny názor, že tá výpovedná lehota je 3 mesačná. Potom 
riešme bod b), čo s tými investíciami, ktoré tam prebehli počas tých 12 rokov. Akým 
spôsobom sa budú odpisovať. Ale tuším, že trojmesačná výpovedná lehota bola  zmluva bola 
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daná v zmluvách, ktoré boli ešte medzi mestom Levoča a Všeobecnou nemocnicou, a. s. 
Levoča. Kde bol v tom čase 100% vlastník mesto Levoča. Keď si dobre spomínam, boli 3 
návrhy, ktoré hodnotili vtedajší poslanci. Výška kúpnej ceny, za podiel v obchodnej 
spoločnosti. Investície do nemocnice. Tretím bodom bola aj dĺžka nájmu.  
 
Ján Lorko - zachovanie všeobecnosti nemocnice. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – aj to tam bolo. Pri hodnotení zavážilo aj to, kto a na aké 
obdobie sa chce investor zaviazať. Bolo to v roku 2008. Či som v roku 2010 porušil nejaký 
VZPP, k tomu sa teraz vyjadrovať nebudem. Pripravím si to na júnové MZ. Mal by tam byť aj 
zástupca Agelu, ktorý príde predstaviť hospodársky výsledok. Čo sa týka súčasnej situácie, 
musím povedať za seba, poviem to aj za predstavenstvo Agelu, my na každom stretnutí 
a budeme to žiadať aj naďalej, aby nám poskytli pri delení hospodárskeho výsledku časť 
hospodárskych výsledkov. To nebolo až tak vehementne o tom, že kto nám čo dá, alebo čo 
nám zaručí. Pre mňa je teraz jediným merítkom to, že vtedy tam pracovalo zhruba 600 
zamestnancov. To bol rok 2008. Dnes tam pracuje zhruba 580 zamestnancov. Zamestnanci 
majú prácu. Majú sa kam vrátiť. Nemám obavu o lekárov, ktorí sú v nemocnic, lebo tí by si 
stále prácu našli, keby neviem k čomu došlo. Neviem aký variant ide predniesť pán poslanec 
Novotný. Či ideme vypovedať zmluvu. Či ideme rokovať s Agelom o nových zmluvných 
podmienkach. Alebo, či ideme s novým investorom do tej akciovej spoločnosti? Pre mňa je 
podstatné, že počet pracovníkov za 12 rokov neklesol. Naďalej je nemocnica najväčším 
zamestnávateľom v okrese, disponujem výkazmi, ktoré sú verejne dostupné. Hneď za ním je 
mesto so svojimi organizáciami. Materiály si pozriem, naštudujem. Nejaký dôvod tam určite 
bol. Prečo bol podpísaný dodatok č. 2. Určite tam nejaké rácio nájdem. Neviem, aké 
podmienky tam boli, ale neverím tomu, že by ktorýkoľvek investor z tých troch súhlasil 
s výpovednou dobou 3 mesiace, pri kúpe akcií zhruba v objeme 1, 426 tisíc eur. 
A samozrejme, že sa zaviazali o ďalšie technické vybavenie. K nákupu strojového zariadenia. 
Nemocnica potrebovala finančnú injekciu. Neviem aký bude poslanecký návrh, ale pokiaľ by 
bolo v dnešnej dobe výstupom to, že ideme hľadať nového investora. Aj to sa dá. Aj samotná 
zmluva o kúpe akcií má v sebe takú klauzulu, že ich vieme všetky kúpiť nazad. Otázka je, ako 
by sa k tomu postavili právnici spoločnosti Agel. Ak máš pán kolega poslanecké návrhy, treba 
ich dať. MZ verím, že ich odhlasuje a podľa toho sa budeme riadiť. 
 
Miroslav Čurilla – kým sa prijme záver, tiež by som chcel k tomu. Zdravotníctvo nie je ani 
v súčasnosti, ale dá sa povedať, že obzvlášť naša nemocnica stále bola v takej polohe, že 
bojovala o udržanie v sieti zdravotníckych zariadení. Prežila vlny, ťažké obdobia a nie je 
tomu ináč ani teraz. Aj pred revolúciou boli tlaky, zámery, po revolúciii to pokračovalo ďalej. 
V roku 2005 som bol primátorom mesta a bol som aj Zástupcom na PSK. Tam došlo 
k zásadnému posunu. V 89. Roku to bola štátna nemocnica, potom majetok prešiel pod VÚC. 
V našom prípade PSK. V tom období roku 2005 sa na rozdiel od iných samosprávnych 
krajov, v PSK sa chcel toho zbaviť a došlo k transformácii. Veľa možností sme tam nemali. 
Nemocnica Svidník a Humenné, tam prišiel terajší Svet zdravia. Pamätám si tie ponuky, 
pamätám si tie podmienky, aké tam boli. Najlepšie obišla Nemocnica Stará Ľubovňa, kde je n. 
o. a dodnes sa im darí. Mala pomerne výhodu oproti ostatným. U nás boli dva problémy. 
Jednak boli prázdne nemocnice. Mali sme vysoký dlh. A naša nemocnica, neboli sme 
majetkovo čistý. Časť si uplatnovala aj evanjelická cirkev. Investori veľmi o nás neprejavili 
záujem. Nebola tak atraktívna ako Svidník a Humenné. Tá situácia dá sa povedať, že pre nás 
bola v tej dobe výhodná. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, hlavne vtedajšieho riaditeľa. 
Rozhodnúť, že či mesto, alebo Nemocnica sa odstrihne od PSK. Majetok PSK sa previedol 
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bezodplatne. Ostal problém toho dlhu. Manažérsky vtedajší riaditeľ, nebolo to pre neho ľahké 
rozhodnutie. Nakoniec to dopadlo tak, že vtedy historicky, len jeden krát v histórii došlo 
k oddlženiu. K tomu sa dostali aj neštátne nemocnice. Manažérsky to bolo veľmi dobre 
pripravené, nemali sme veľa veriteľov. Dostali sme sa na nulu. Potom začal proces boja 
o udržanie sa v konkurenčnom prostredí. Objemy zmlúv s poisťovňami a podobne. Vývoj šiel 
takým smerom, že bolo jasné, že mestské nemocnice majú slabú šancu na prežitie. Potom sa 
prijalo rozhodnutie začiatkom roka 2008, kedy sa nemocnica transformovala na obchodnú 
akciovú spoločnosť. Mesto ju dalo do nájmu, ako a.s. Tam práve vznikla zmluva o nájme. Vo 
februári 2008 roku. MZ vtedy schválilo tú nájomnú zmluvu. 100% vlastník mesto. Tam 
vznikla aj suma za 1 korunu. Aj tá výpovedná doba. Pamätníci pamätajú, Anka Kravecová, 
Janko Lorko, keď ešte bol poslancom. Aj ja si pamätám. V druhej polovici roka riaditeľ 
upozorňoval, že postavenie nemocnice sa dramticky zhoršuje. Na rok 2009 na január boli 
pripravené legislatívne zmeny v tejto oblasti. Kde Ministerstvo zdravotníctva upozorňovalo, 
že sa budú meniť podmienky, ako vôbec ostať v sieti nemocníc. Vtedy nám odišlo 16 
atestovaných lekárov. Toto bolo pomaly neudržateľné. V druhej polovici roka 2008 sa začalo 
MZ zaoberať tým, že je nutný vstup investora. V časovom slede to boli 4 MZ. Jedno bolo 
úplne mimoriadne, len na tú tému. Skrátka sa na tých 4 MZ schválilo vstup investora. Potom 
prišli, pamätám sa, boli tri ponuky a následne bolo schválené formou predaja akcií. A víťazne 
z toho vyšla ponuka Agel. Nie je to nikde zaznamenané. Najvýhodnejšia bola ponuka Agelu. 
Svet zdravia myslím, že tam ponúkal len buď 100 akcií, alebo nájom. Všade sa tam spomínal 
nájom minimálne na 20 – 30 rokov, hlavne z dôvodu investícií. Ostatní spomínali buď to 
100% akcií, alebo nájom. Výsledok bol, že vstúpil do toho Agel. A fakticky začal fungovať. 
Vtedy som bol ten, ktorý dal poslanecký nárh, aby sme získané peniaze, myslím že to bolo 42 
miliónov korún za predaj, ja som dal poslanecký návrh, aby tie peniaze boli použité pre 
nemocnicu a v nemocnici. Ja som to pokladal za morálne. My sme ten majetok získali za 
jednu slovenskú korunu. Nemocnica bola v tom čase vo veľmi zlom stave. Prostriedky vtedy 
boli použité hlavne na prestavanie budovy slobodárne a vznikla nám z toho neurológia. Tam 
boli prostriedky využité. Pamätáme si tie MZ. Aj keď boli názorovo rozdielne. Neboli 
jednoduché, ale výsledok je ten, že zásadné rozhodnutia boli prijímané jednohlasne. Ja 
tvrdím, že rozhodnutie naše bolo dobré a šťastné. Zastupujem a v súčasnosti som členom 
predstavenstva. Naša pozícia je dobrá. Musíme vstúpiť do rokovaní a upraviť nájomnú 
zmluvu. Čos a týka toho zisku. Chcem uviesť, že konkrétne áno, za posledné roky bol 
hospodársky výsledok plusový. Ale v roku 2008 predajom akcií nemocnica bola v takej 
situácii, že myslím mala akolo 37 miliónov dlh. Oni kúpou akcií prevzali všetky záväzky. 
V jednom článku ustanovovali, že ak vznikne nejaký záväzok, ktorý nie je riadne zaúčtovaný, 
tak mesto na svoju zodpovednosť, bude sa s tým musieť vysporiadať. Náš partner kúpou 
prevzal aj zodpovednosť. Prerozdelenie zisku. Za rok 2020 hospodársky výsledok bol pri 
záverečnom účte prerokovaný. Ten plus bol prevedený na účet nevysporiadaných strát. Až 
v roku 2020 bol výrok, že boli vysporiadané záväzky z minulých rokov. V súčasnosti 
nemocnica vysporiadala všetky účtovné dlhy. Nie je to tak, že oni si ten zisk nejakým 
spôsobom kumulovali, alebo brali. Do tejto doby nebol nikdy hospodársky výsledok kladný, 
svoj podiel 33% z toho zisku nedali. V súčasnosti situácia nie je taká, ani ja ani pán primátor 
nesúhlasíme s niektorými rozhodnutiami, so situáciou, ktorá v nemocnici je. Hlavne čo sa 
týka riadenia. Viete, že v súčasnosti jeden riaditeľ je pre nemocnicu Kežmarok, aj Levoča. 
Máme k tomu výhrady.  A pre mňa, verím, že toto sa musí vyriešiť. Rokovania, alebo aj 
konkrétne zástupca spoločnosti Agel, pán Pišoja, pokladám ho za veľmi schopného manažéra, 
aj veľmi korektného. Niekoľko krát sme tému zvýšenia nájmu načali. Toto je téma, ktorou 
musíme sa zaoberať, musíme to dotiahnuť. Ak to chceme zosúladiť so zákonom. Musíme 
postupovať podľa platného VZN. Musíme si predtým ešte upraviť VZN. V tej časti. Ak by 
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sme šli týmto smerom, asi by tá suma bola neprijateľná. Stále tvrdím ako poslanec, že aj 
príjmy, ktoré budeme mať, z nájmu, či z hospodárskeho výsledku, budem žiadať, aby sa 
použili pre rozvoj nemocnice a do majetku, ktorý mesto tam má. V histórii nemocnice sme 
nikdy ako mesto z vlastných prostriedkov nepodporovali, nedali sme tam vlastné peniaze 
z rozpočtu. Na príklade si pamätám, bývalý kolega riaditeľ nemocnice Kežmarok, kolega -
Jozef bol riaditeľom Sociálnej poisťovne Kežmarok, predával mestskú nemocnicu a platil 
dlhy za nemocnicu. Nám sa to nikdy nestalo. Nemocnica je špecifické zariadenie. Pokladám 
za veľmi dôležité, aby sa udržala. Náš partner pokladá toto zariadenie, aby v danom regióne si 
postavenie udržalo a aby sa ďalej rozvíjalo. Za pár týždňov budete svedkami otvorenia 
urgentného príjmu. Ja osobne si vážim, že máme partnera akého máme. Súhlasím s tým, že je 
nutné zosúladiť naše vzťahy s legislatívou. Hovoril som trošku dlho, ale chcel som ozrejmiť.  
 
Ing. Robert Novotný – pán primátor, dávam prednosť, prehodím sa s pánom poslancom 
Lorkom. Pri tom 17 minútovom preslove pána zástupcu aj nebo zareagovalo.  
 
Miroslav Čurilla – Teba už počúvať nebudem. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán poslanec, jedna zásadná vec. Ja by som Ti prial, aby si 
sedel v MZ v tom čase. Aby si musel zobrať na seba zodpovednosť za rozhodnutie. Nebolo to 
vtedy ani pre mňa, ani pre nich jednoduché. Fakt je ten, že vedeli sme, že sme v ohrození. 
Blízkosť nemocníc, SN, Krompachy, KK, Poprad. Rozhodli sme sa v tom čase tak, ako sme 
sa rozhodli. Otvoríme tie témy a budeme rokovať s Agelom, čo ďalej. 
 
Ján Lorko – keď si dobre spomínam, s výberom akcionára, nie až tak investora, aj keď bola 
tam podmienka ďalšieho investovania, ale bol to hlavne akcionár. Ja som súhlasil. Bol to 
jediný vhodný partner. Následne na to prišlo k schvaľovaniu zmluvy o predaji akcií. Prijal 
som tú zodpovednosť. Nehlasoval som. Niektoré články tejto zmluvy neboli v súldase s tým, 
ako som si to predstavoval, že by predaj mal prebehnúť. My máme nájomnú zmluvu so 
všeobecnou nemocnicou, čiže čiastočne akcionár Agel a čiastočne aj mesto. Tam je Zmluva 
o kúpe akcií, sme akcionármi, aj Agel, aj mesto. A všeobecná nemocnica má od nás prenajaté 
budovy a všetko. Treba rozlišovať, čo je akciová spoločnosť. Tam ani nie je také jednoduché 
predať akcie. Nemôžeme tam vypovedať im. Oni by sa museli rozhodnúť, či vypovedia. 
A čosa týka tej nájomnej zmluvy, čo sa týka všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, už 
premenovanej na nemocnica Agel, a keď si spomínal, čo boli priority, pre nás bola veľmi 
veľká priorita zachovať všeobecnosť, ten rozsah jednodňovej starostlivosti ambulancií, ktoré 
tam boli a toto bola podmienka, aby to ostalo v meste a v našej nemocnici. 
 
Ing. Robert Novotný – čakal som na mikrofón. Uvediem tento príklad, ktorý si dnes použil. 
Systém schvaľovania. Niečo čo neprejde komisiou, neprejde MR, a je schválené MZ. Dávam 
do pozornosti, dodatok č. 2 neprešiel ničím. Neprešiel MZ. A neprešiel ani osobitným 
zreteľom-  3/5 väčšinou. Nespochybňujem skutočnosť, že mesto potrebovalo riešiť danú 
situáciu a daný dlh. Moja otázka je, či sme nešili horúcou ihlou, či sme sa neponáhľali veľmi 
voči otvorenej náruči jednej z ponúk. Keďže vieme, že naokolo to funguje aj inak, je to 
nemocnica v Starej Ľubovni, n.o. Ale pozor, nespochyňujem, že vtedy bolo treba riešiť 
situáciu. Týmto dodatkom si eliminoval mesto, a do ďalšej budúcnosti sme umožnili 
nemocnici otáčať peniaze a zväčšovať každý rok majetok.  Diskvalifikovali sme sa. Napriek 
tomu, keď mi tu bude zástupca tvrdiť, že čo všetko máme a akých máme veľkých partnerov, 
ja nevidím činnosť pána zástupcu ako prospešnú pre mesto. Vidím jeho prínos pre spoločnosť 
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Agel. Pretože tam salutuje. Mám informáciu, že jediný raz, kedy im nesalutoval, ale oponoval 
boli plánované personálne zmeny v nemocnici, aj to na základe dopytu MZ.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja som si nemal čas prejsť zápisnice z predstavenstiev 
a valných hromád. Ale pamätám si, aké návrhy vnášal, ako člen predstavenstva, aké návrhy 
som vnášal ja na valnom zhromaždení. A je to zachytené aj v zápisniciach. Kľudne to 
vytiahnem. A budeme sa o tom baviť na júnovom MZ. Mal si dopredu povedať, o čom ideme 
rokovať, ja by som si to nachystal a tu by sme to riešili pred kamerami. Ja chápem, že Ty na 
všetko potrebuješ kamery. Ale aj Ty máš dvere otvorené ku mne. Mal si prísť, mám také 
zistenia, a mohli sme to riešiť. A kľudne to mohlo prejsť cez komisie, MR. Žiaľbohu takto 
nemám priravené materiály. Ale určite si pozriem ponuky všetkých troch investorov, teda 
potencionálnych kupcov akcií. Mohli sme sa v tom čase rohodnúť aj ináč. Ale počet 
zamestnancov nemocnice sa neznížil. Za tých 13 rokov. A boli tu snahy. Člen SNS a môžem 
verejne povedať do TV aj jeho meno. Ktorý presadzoval zmenu nemocnice na n.o. Čo nám 
vtedy pripadalo, ako niečo strašné. Nikto z poslancov sa tým vážne nezaoberal. 
Staroľubovnianska nemocnica je členom PSK. Je to n.o., ktorá je súčasťou VÚC PSK. Nie je 
to samostatná n.o. Ťažko je mi porovnávať neporovnateľné. Ostatné nemocnice, či je to SNV 
Svet zdravia, Krompašská nemocnica Agel, Kežmarok Agel, aj vtedajší primátor Kežmarku 
veľmi dlho uvažoval, čo ďalej a vedel, že sám ju nezvládne. Veľmi dobre uvažoval, že bude 
musieť podniknúť niečo, aby nemocnicu udržal. Aj spišskonovoveské MZ vedelo veľmi 
dobre, že nemocnicu neudrží. Nemocnica v SNV patrí pod úrad KSK. Vedeli aj oni, že tú 
nemocnicu neudržia. Preto vypísali KSK tender na kúpu nemocnice. Teraz si spomínam, pani 
primátorku Serafínu Ostrihoňovú zo Zlatých Moraviec, dlhé roky odolávala a bojovala za to, 
aby Nemocnica Nové Zámky ostala mestská. Neostala. Máme na Slovensku štátne 
nemocnice. Jediný vypuklý prípad je nemocnica Poprad - štátna akciová spoločnosť. Na 
ďalšie nemocnice sa už nedostalo, aby sa stali štátnymi a.s. Neexistuje žiadna nemocnica, 
ktorá by v tomto čase bola mestská. Serafína odolávala, a mali oveľa väčší rozpočet ako naše 
mesto a tiež sa rozhodli v roku 2015, že potrebujú strategického partnera. Všetci vieme 
z médií, a teraz pri tej pandémii sa to obmieľalo, že zdravotníctvo je podfinancované. Teraz je 
otázka, ako sa prerozdelia finančné prostriedky z toho balíka európskeho. Pokiaľ ste 
zaregistrovali, Asosiácia nemocníc v ktorej je aj Agel, vydala spoločné vyhlásenie, že nesmú 
ísť tieto prostriedky z EÚ len do štátnych nemocníc. Je to diskriminačné. Ja celkom rozumiem 
tomu, že chceme byť hrdí, ale s týmito zdravotníckymi zariadeniami sa to neoplatí. Ja 
chápem, všetko sa dá spochybniť. Myslím si, že ani naša nemocnica, ani nemocnica v SNV 
nie je dofinancovaná tak, ako by mala byť. Konkurencia v zdravotníctve je stále a bude stále. 
A treba vytvoriť podmienky lekárom, sestrám, aj pomocnému personálu, nezdravotníckym 
pracovníkom, aby v nemocnici vedeli pracovať. Tých 60, alebo 70 lekárov a zdravotných 
sestier si prácu nájdu, ale tých ostatných je zhruba 150. Ďalšie veci si pozriem, naštudujem. 
Nejaký dôvod to bude mať. Neverím tomu sám, že tam bola 3 mesačná výpovedná lehota. 
A 20 ročná výpovedná lehota. Každý z tých investorov žiadal minimálne 20 ročný nájom. Nie 
je to nájom 30 ročný, 50 ročný, ani 90 ročný. Ani Ty by si pán poslanec nesúhlasil s tým, že 
by si nakúpil vybavenie za 1,42 milióna eur a mal len 3 mesačnú výpovednú lehotu.  
 
Ing. Robert Novotný – si mi skočil do reči pán primátor. Ďakujem za tie všetky informácie, 
ktorými dopĺňate túto diskusiu. Ja stále hovorím jednu vec, že tu bol predané akcie Agelu 
a Agel tieto akcie s vedomím, že výpovedná lehota nájmu je tri mesiace. To, že tri dni po 
voľbách si sa ponáhľal podpísať Dodatok, od zásady zmenilo charakter tejto zmluvy. My sme 
nemohli ako mesto žiadnym spôsobom zakotviť do zmluvy v čase, keď už nemocnica bola 
z veľkej časti stabilizovaná, resp. keď sa dostala do zisku. Neviem čo Ťa nútilo nepredložiť 
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novému MZ na rokovanie, na schválenie novú nájomnú zmluvu s predĺženou výpovednou 
lehotou, alebo dodatok, alebo novú nájomnú zmluvu na 20 rokov. Museli sme na ďalších 20 
rokov akceptovať rozhodnutia Agelu. Agel nie je charitatívna organizácia. Nie je to Agel 
charitas. Je to akciová spoločnosť, ktorá vstúpila do levočskej nemocnice, aby nevytvárala 
pracovné miesta pre našich obyvateľov, ale aby vytvárala zisk. Ešte by som chcel vidieť 
zmluvné podmienky, že sa nebudú rušiť oddelenia. Ale k týmto materiálom ja sa nemôžem 
dopracovať. Mala by to byť Tvoja výstavná skriňa. Ako sa chváliš vo všetkých médiách. Ako 
sa nemocnica zastabilizovala, aký úžasný krok to bol. Ja nespochybňujem. Ja len hovorím, že 
prečo to nešlo riadnym spôsobom, ako to malo byť. Keď si potrebuješ spomenúť na to, prečo 
si v roku 2010 tri dni po voľbách obišiel nové mestské zastupiteľstvo, aby si mohol prísť 
a takým istým spôsobom odinterpretovať našim kolegom túto zmenu. A pokiaľ by Ťa 
akceptovali, tak to mohlo takto byť. Ale mohli mať na to aj úlne iný názor, ako tiež sa 
dozvedám. Tým pádom si porušil a narušil toto zmluvné prostredie a dnes je potrebné ho 
doošetrovať. Ako Tvoj zástupca tvrdil, že mesto Levoča nemuselo do dnešného dňa 
dofinancovávať nemocnicu z rozpočtu. Ja namietam, predaj akcií a výťažok z predaja akcií je 
výťažok, ktorý  mesto použilo už z kvázi vlastného ropočtu, ktorý patrí mestu na to, aby si 
mohlo dofinancovať nejaké potreby. Pokiaľ by to bolo tak. Že by Agel dorovnal ponuku. Náš 
vklad s akciami dorovnal 2/3 doinvestovaním. Toto je podľa mňa tiež niečo čo potrebuje byť 
doošetrené.  Nemáme reálne kontrolu nad svojím majetkom. Nemáme možnosť rozhodnúť, 
ktorá budova má ísť do opravy. Nemáme plán. Sú to naše budovy. Vieme, že je tam chorý 
vzťah, čo sa týka parkovísk, že je to tam celé nedoošetrované. Ja sa Ťa pýtam, na toto si 
nepamätáš? Na toto potrebuješ ísť domov a pozrieť sa do materiálov, a spomenúť si, že si so 
svojou družkou tri dni po voľbách utekal za predsedom predstavenstva podpísať dodatok na 
20 rokov? Ďakujem. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán poslanec, myslel som, že bude táto diskusia vecná. Ja 
som si zobral svoj diel zodpovednosti. Môžem sa všetkým zamestnancom pozrieť do očí. 
Áno, môžeš mať Ty pochybnosti o tom. Že Ty by si teraz po 12 rokoch bol veľký guru. Že by 
si všetko urobil ináč. Áno, aj my by sme možno robili dnes niektoré veci inak. Ale v tom čase 
sme spravili, čo sme spravili. Svoj podiel zodpovednosti za to budem niesť. To isté platí. 
A poviem to tretí krát. Som rád, že ľudia majú v levočskej nemocnici prácu a tým som 
povedal úplne všetko. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – skúsim vniesť trochu iný pohľad na niečo, čo sa tu stále 
tvárilo, ako pán poslanec hovorí, tzv. biznisový model a nosič peňazí pre mesto Levoča. Ja 
rozumiem Robo že máš trochu zdeštruovaný postoj, lebo prichádzaš z biznisového prostredia. 
Kde si riešil zákazky, príjmy. A vnímaš možno aj tú nemocnicu, aj Agel, ako investora, ako 
biznis partnera, ktorý by mal znášať zlaté vajcia. Ako lekár nemôžem súhlasiť s tým, že 
nemocnica je biznisové zariadenie. A biznisové prostredie. Je to služba. Poskytuje sa nielen 
občanom Levoče, ale poskytuje sa občanom z veľmi širokého prostredia. Máš trošku 
zdeformovaný pohľad na nemocnicu. Keď sme sa bavili o genéze. Minimálne 4 lekári by 
s Tebou nesúhlasili. Upranierovali by Ťa, tak ako sa Ty vždy snažíš upranierovať niekoho. 
S veľmi veľkým dôrazom na budúcnosť nemocnice aj hlasovali v roku 2008. A boli to lekári 
z rozličného politického spektra. Nebohý pán doktor Hlaváč. Pomôžte mi aké politické 
zoskupenie bol. Doktor Jeseňák, OKS DS. Doktor Pavlačík Smer SD a bola som to ja, ako 
nezávislá poslankyňa. Oni sa rozhodli, že pre daný stav v akom sa nachádzala nemocnica, je 
to to najlepšie riešenie. Je to dané Tvojou osobou, že musíš špiniť. Populisticky sa 
zviditeľnuješ. Ako komu kedy naložíš a čo na koho vytiahneš na ktorom MZ. Som 
prekvapená, že niektorí poslanci sú na to pripravení. Zisťuješ informácie na každú stranu 
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a potom poďme ubičovať. Niektorí poslanci sa pridávajú na Tvoju stranu. Na druhej strane sú 
to primári a lekári, ktorí by sa tu teraz určite postavili a povedali- Pán poslanec o čo Vám ide? 
Chcete, aby sa poskytovala zdravotná starostlivosť? Aby sme nemocnicu s vyše 100 ročnou 
tradíciou tu mali, alebo z toho chceš biznis. Sa pýtam, načo Tebe ako poslancovi je mať 
reálnu kontrolu nad objektami? Chceš Ty mať kontrolu, ktoré oddelenie bude realizované, 
alebo Teba zaujíma kto to bude realizovať? Alebo chceš Ty to realizovať? Myslím, že druhá 
otázka je tá správna. Lekári a zdravotnícky personál, mnohí z nich, keď to pozerajú hodia 
rukou. Nie sú ani všetci Levočania. Nie sú ani našimi voličmi. Ani mojimi voličmi. A určite 
nepotrebujú populisticky pozerať, že čo páni poslanci a čo ktorý poslanec tam povedal. Majú 
prácu, ktorá ich baví, v ktorej chcú pokračovať a v ktorej sú spokojní. To Teba nezaujíma. 
Teba zaujíma len biznis. Koľko dostaneme, koľko zaplatili. Koľko prijmeš. Nie som na to 
pripravená ako Jano Lorko, že má nejaký materiál. Nevedela som, aká bude debata. Alebo čo 
vôbec bude ďalšia téma, na ktorú sa budeš vyjadrovať. Ale čo chcem dať do pozornosti, 
inštitút zdravotnej politiky v rámci projektu stratifikácie, optimalizácie siete nemocníc vydal 
11.2.2021 materiál, kde sa bude prehodnocovať, kde sa poskytvať zdravotná starostlivosť a 
v akom rozsahu. Možno o niekoľko mesiacov nebudeme mať čo a komu poskytovať. Pretože 
možno inštitút stanoví počet lôžok, a má stanovené, hierarchizáciu na všetkých úrovniach. 
Stanovili sa optimálne rozmiestnenia nemocníc na Slovensku. S ohľadom na dostupnosť, 
náročnosť, počet medicínskych služieb. A toto bude podkladom pre budúce investície do 
nemocničnej infraštruktúry. A mnohé nemocnice sa už pripravovali, pokiaľ sú obozretné. Sme 
si vedomí toho, že každý rok 3 poisťovne s nami uzatvárajú zmluvy? Stanovia čo si 
objednajú, koľko za čo, a ako zaplatia. Podmienky sú stanovené tak prísne, že pokiaľ 
nebudeme schopní deklarovať, že máme nevyhnutné personálne, prístrojové vybavenie, 
kritériá kvality, maximálne čakacie doby, atď. tak nebudeme schopní stať sa súčasťou siete 
nemocníc. Je tam stanovená stratégia politiky Ministerstva Zdravotníctva do roku 2030. 
Stanovuje sa to do skupín podľa diagnóz. Materiál sa pripravoval už 8 rokov. Všetci vieme, že 
stratifikácia nemocníc príde. A je jedno aké politické zoskupenie bude vo vláde. Všetky 
poisťovne si budú regulovať, u koho čo si objednajú. A tu je ten Tvoj biznisový model.  
 
Ing. Robert Novotný – pán primátor, dodržujme prosím čas. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď si si to všimol, nechal som každého dohovoriť. Všimol 
si si to? 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – ubral si mi z môjho času. Ale dobre, máš svoje kritériá na 
základe ktorých budeš ako koho posudzovať a prianierovať. Vyrušil si ma z toho  
myšlienkového pochodu. Ale musím Vám povedať, že nemocnica nie je len o biznise. Koľko 
vyberiem za parkovacie miesta. Pokiaľ viem, od decembra sa nevyberá nič za parkovné. 
Neviem, či si si to všimol, alebo nie. A zrejme sa aj zruší parkovné. Neviem, či si si všimol, 
že máme testovacie centrum. Že máme očkovacie centrum. Že sa otvára urgent. To, že sa robí 
všetko pre to, aby nemocnica v ťažkom regióne, kde sa nachádzajú veľmi blízko nemocnice. 
S rozličným zameraním. Poprad je pod Ministerstvom zdravotníctva. SNV Svet zdravia. Roky 
to počúvame, že takáto blízkosť nemocníc je neúnosná. Napriek tomu sa nám podarilo 13 
rokov urdžať nemocnicu. A niektoré oddelenia sa aj rozšírili. Je smutné, že vnášaš biznis do 
služby, ktorá má zachraňovať životy. Ktorá má slúžiť ľuďom, aby mali lepšiu kvalitu života. 
A aby nemuseli za touto zdravotnou starostlivosťou dochádzať do iných nemocníc. Nikto 
z nás zamestnancov si to nezaslúžime. Ďakujem! 
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JUDr. Pavol Papcun – diskusia je v takej šírke, kde ju už nie sme schopní posudzovať. Bez 
ohľadu, že by som potreboval zasahovať do minulosti. Alebo podrobovať siahodlhej analýze. 
Som toho názoru, že nielen výpoveď, ale aj samotná zmluva už nezodpovedá štandardom. 
Týka sa to transferového oceňovania. Pravidiel štátnej pomoci, atď. Myslím si, že sa 
zhodneme aj s vedením mesta, že je čas, aby si partneri so všetkým rešpektom k tomu sadli. 
A našli riešenie, ktoré bude na prospech jedného aj druhého partnera. A ktorý zabezpečí 
pretrvanie zdravotnej starostlivosti v meste, ale aj okrese aj naďalej. 
 
Ing. Robert Novotný – mám stále pocit, že diskutujem vecne. Nezareagujem na to, čo pani 
poslankyňa Dzurňáková mi adresovala. Ja sa stále držím toho, k čomu je táto téma venovaná. 
Že tu došlo k takémuto porušeniu. V odpovediach dostávam stále tu Vašu tému. Stále dookola 
opakujete mantru. Keď berieš ohľad, pán primátor, keď si bral ohľad na zamestnancov 
nemocnice, prečo si nebral ohľad na obyvateľov, občanov Levoče, ktorí Teba a pani 
Dzurňákovú volili. Prečo tam nebolo zohľadnené, že si mal postupovať podľa tých krokov. 
Ktoré tu boli jasne dané pravidlá zákonom o majetku a ďalším zákonom novelizovaným 
v roku 2009, schvaľovať 3/5 väčšinou. Takisto sedím, trpezlivo čakám na svoje slovo. 
Neodchádzam po tom, čo som 18 minút diskutoval ja. Trpezlivo počúvam Vaše argumenty. A 
vážim si svojich kolegov, ktorí tu sedia a musia v pokročilú hodinu bystriť pozornosť na to, 
čo tu chceme predebatovať. Neurážam nikoho, že sa s kým spája, alebo nespája. Stále tu 
dávam na pranier vec, že sme boli poškodení. A veľmi výrazne. To, že to chcem napaviť. 
V poslaneckom návrhu, ktorý som si zhruba odkonzultoval s niektorými kolegami. Dávam na 
pravú mieru, že chcem napraviť niečo. Potom dávajte kolegovia pozor na to, akým spôsobom 
chcem veci napraviť. Nie vyskakovaním na niekoho. Ja sa nestarám, aký  zmluvný vzťah máš 
s nemocnicou. Ja sa do tej nemocnice musím z mnohých dôvodov pustiť vo forme auditu. 
Aby som si odkontroloval niektoré veci. Ktoré akciová spoločnosť je povinná realizovať. 
Transfery naceňovacie. Či nedochádza k odlievaniu majetku tejto spoločnosti. Bol by som 
rád, keby som mal na druhej strane partnera v predstavenstve, ktorý háji záujmy mesta a nie 
nejaké iné. Dôrazne si vyžiadam materiály, ktoré posúdia to, či Agel voči mestu dodržiava 
partnerský vzťah. Alebo zneužíva majoritu, ktorá mu bola daná, možno aj neprávom. S tým, 
že sme nemohli vložiť nohu do dverí, v čase, keď sme mohli vyrokovať dlhší nájom, alebo 
odstupné, z dlhšieho časového horizontu. Stále hovorím prečo? Ste obišli vôľu občanov 
a volených poslancov. Ja sa Vás toto pýtam. Pokiaľ to bude recitačná súťaž, že kto bude viac 
spievať a viac recitovať. Čo všetko zachránil. Toto nie je podstatou tohto bodu. Má 
konštatovať porušenia a nájsť spôsob, ako túto situáciu riešiť. Na základe toho som oslovil 
ľudí, ktorí sme boli poslancami, členov finančnej komisie a plus právnik mesta. Mali sme to 
nahrubo odkonzultované. Pokiaľ by sa bol môj poslanecký návrh vzdialil týmto zásadám, tak 
určite by sa neschválil.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poprosil by som poslanecký návrh predniesť. Lebo neviem 
o čom ideme hlasovať. Dúfam, že ten návrh nedopadne tak, ako dopadol audit v mestských 
lesoch. 
 
Anna Kravecová – boj medzi Agel a Penta. Agel prevzal nemocnicu. Ležalo na srdci 
Levočanom, aby sa nerušili oddelenia, aby nemocnica slúžila levočským pacientom a okoliu. 
Naposledy tu bol riaditeľ Halíř, vtedy sme debatovali o urológii, zrušilo sa lôžkové oddelenie 
urológie. Dúfam, že ďalšie rušenie nebude. Nie každý pacient bude mať možnosť cestovať do 
iných nemocničných zariadení. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  nie som si istý, že lôžokvé oddelenie na urológii sa zrušilo.  
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JUDr. Ľubomír Murín – na základe predchádzajúceho MZ, kde sme prijali poslanecký návrh 
pána poslanca Novotného. Agel ako taký celoplošne si myslím, že je to chvályhodný  
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. S jednou vecou nesúhlasím s diskutujúcimi. Každý 
hovorí o zamestnancoch, o tých lekároch, atď. Áno, je to dôležitá stránka veci. Ale v prvom 
rade je tu pacient a poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Druhá stránka, 
zamestnanosť. Je to trochu smutné, že v meste je nemocnica jedným z najväčších 
poskytovateľov zamestnanosti. Pán zástupca nám tu predniesol roky predtým. Čo sme mohli 
z teoretickej roviny vypočuť. Ale pôvodná zmluva o nájme, je ešte akcionárom - bolo iba 
mesto. Tá bola dobrá, štandardná zmluva. Medzitým bol podpísaný, pán primátor, Ty by si 
mohol vedieť, prvý dodatok. Mne aj tento dodatok trochu vadí. Kde sa menil článok 7 - 
technické zhodnotenie sa stáva vlastníctvom nájomcu. Článok 8 - technické zhodnotenie 
vykonané nájomcom na prenajatom majetku neprechádza do majetku prenajímateľa (mesta), 
ale ostáva majetkom nájomcu, ktorý toto technické zhodnotenie odpisuje. Ja Ti verím, že si 
nemal v tom čase jednoduchú pozíciu. Ale tieto dva dodatky, ktoré si podpísal, nás dostali do 
veľmi nevýhodnej pozície, ako vlastníka (mesto). Ale zároveň, ak by sme chceli ovplyvňovať 
rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti, na základe týchto dodatkov za veľmi krátky 
povraz ťaháme. Toto nás znevýhodňuje. 42 miliónov korún. Tam bol nejaký dlh. Z predaja 
tých akcií sa vyplatil ten dlh? Čo sa týka prevodu majetku, v tomto nemám jasno.  
 
Miroslav Čurilla – 42 miliónov korún. Tie sa preúčtovali v nemocnici. Dlh bol účtovný dlh, 
ktorý predajom akcií prešiel na novú spoločnosť.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – 42 miliónov korún sa preinvestovalo do majetku mesta. Ale na 
základe toho dodatku sa to stalo vlastníctvom nájomcu. Tak to vyplýva. Trošku ten nepomer, 
ale to by mi až tak nevadilo. Potom až na základe toho dodatku, Agel, keď už tu bol 
zabetónovaný, keď tá výpovedná lehota bola 20 rokov, potom až sa Agel sa zaviazal 
preinvestovať ako majoritný akcionár 20 miliónov korún do konca roka 2010. Ďalších 28 do 
konca roka 2011 a takto postupne. Celkovo preinvestovali 68 miliónov korún.  Tiež som toho 
názoru, že zmluva je už 15 ročná. Je treba ju prehodnotiť. Hlavne ide o to, pán primátor, že 
my za mesto, pán primátor, Ty si dostal mandát. Máš najväčšie slovo. Na valnej hromade je to 
50 – 50. V predstavenstve už ťaháme za kratší koniec. Aj pán zástupca, hovoríš, tiež si 
myslím, že sú tam kadejaké návrhy, ale pravdepodobne si vždy prehlasovaný.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  nie, dozorná rada -  dvaja členovia Agel, dvaja členovia za 
zamestnancov a dvaja členovia za mesto.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – toto mi trošku na tom vadí, že my, ako poslanci, nemáme žiadnu 
páku na partnera. Nedokážeme to nijako ovplyvňovať. Nemáme žiadne informácie, čo sa ide 
robiť. Okolo oddelení, stále tá debata je. Že sa rušia oddelenia. Tá pôrodnica. Neviem, čo to 
bolo. Chýbalo nejakých 20-30 pôrodov na zachovanie oddelenia. Bolo by fakt vhodné tu mať 
také oddelenie. Je tu aj debata o tom urgentnom príjme. Debata znela, či budeme kapacitne 
pripravení na to. Veľa otázok nezodpovedaných. Právne služby, 180 tisíc náklad, sa to 
vykrýva. My poslanci nemáme ani obraz, ani zvuk. Toto mi vadí, aj na základe tých 
dodatkov, že máme minimálny dosah na veci. 
 
Ing. Robert Novotný – kontrolovať a auditovať. To by mal člen predstavenstva za mesto. 
Posúdiť ten titul. Vyžiadať zmluvy s externou právnou firmou. Posúdiť ten titul. Za čo bolo 
zaplatené. Mňa to veľmi zaujíma, ja sa na to budem pýtať. V rámci mojej kontroly. Mám 
podozrenie, že nielen pri takýchto službách, sa nielen optimalizuje daňový zisk, ale obchádza 
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sa partner, minoritný akcionár - my ako mesto. Keďže si ma vyzval aby som predniesol, 
poslanecké návrhy.  
1. Zástupca mesta vo valnom zhromaždení oznámi zástupcovi za Agel, že mesto Levoča 
otvorí nájomnú zmluvu a bude jednať o podmienkach novej nájomnej zmluvy.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  môžme hlasovať? 
 
Ing. Robert Novotný – ešte nie. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  prečo nie?  
 
Ing. Robert Novotný – si chcel, aby som oboznámil predtým než ideme hlasovať. Ty si chcel, 
aby som informoval, o čom to bude.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  no veď si ho predniesol, poďme hlasovať. 
 
Ing. Robert Novotný – pán primátor, ešte beží diskusia, skočíš mi do reči, nenecháš ma 
dohovoriť, využívaš to, že 5 poslancov sa dvihlo a šlo na záchod, lebo tu dlho diskutujeme. 
Chcem túto problematiku otvoriť tak, aby sa pri hlasovaní slobodne a s najčestnejším 
úmyslom rozhodli? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  máš ten pocit, že ja som niektorých poslancov ovplyvňoval 
tak, aby nehlasovali slobodne? Ešte raz sa pýtam, povedz to verejne. Chceš povedať, že ja 
som niektorého z týchto poslancov, tohto MZ ovplyvňoval, aby sa nerozhodoval pri Tvojich 
návrhoch slobodne? 
 
Ing. Robert Novotný – tá otázka nie je na mieste. Ja pokračujem v tom čo som chcel 
dokončiť. 2. Poslanecký návrh sa bude týkať toho, že člen predstavenstva za mesto požiada na 
rokovaní predstavenstva o nehlasovanie o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2020. Až 
do ukončenia finančných operácií nákladov a oceňovacích transferov. Chcem si 
odkontrolovať to, čo by mal robiť predseda predstavenstva, alebo teda člen predstavenstva za 
mesto. Chcem to odkontrolovať, ukázať jasný display poslancom na ďalšie rokovanie, že kde 
môže dôjsť, alebo pokiaľ došlo, resp. nedošlo, ak nedôjde budem rád, a budem konštatovať, 
že je všetko kryštáľovo čisté a jasné, a že sa správne naložilo s majetkom. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  ďalší poslanecký návrh. 
 
Ing. Robert Novotný – ešte nie, až na konci, nech sa páči, ešte diskutujeme. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  bola faktická teraz nie? Pán Koršňák? 
 
Andrej Koršňák – faktickú mal 4 minúty a teraz sa prihlásil do diskusie.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – ďakujem. Určite to je zložitý proces. Ak by sme vychádzali 
z platného VZN, tak Agel by nám usel platiť vysokú čiastku za prenájom. My ako poslanci, 
pán primátor máme jedinú takú právomoc v tejto chvíli, by sme mohli vypovedať zmluvu. 
Ale to nechce. Ja osobne to nechcem. Ale ak niekto z poslancov má skúsenosť, máme tu 
starších, mladších. Nakúpi sa nejaký prístroj. Opravuje sa budova. Nemáme možnosť to 
ovplyvniť. Ja skôr do budúcna, pre mňa je prioritný záujem poskytovanie kvalitnej zdravotnej 
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starostlivosti pre pacientov a možno aj rozšírenie pracovných miest do budúcna. Zhodnotenie 
ide do majetku nájomcu, odpisuje si to on. Tak sú nastavené pravidlá. Pán primátor trošku len 
vecnú diskusiu. O týchto veciach debatovať. Nie je to ani jedno uznesenie, ani jedno MZ. 
Konsenzus na strane poslancov, aj na strane akcionárov nájsť. V každom funkčnom odbobí sa 
to riešilo, vždy keď prišiel nový poslanec, sa to chcelo riešiť, ale nikdy sa to nedotiahlo. 
Každý si myslí, že mestská nemocnica. Budovy sú mestské. Ale firma je Agel. 
 
Ján Lorko – potvrdzujú sa slová zo začiatku MZ. Znovu sme prijali bod programu, bez 
materiálov, bez návrhov uznesení. Každý tu čakáme, čo za uznesenie tu bude predložené 
a máme o niečom hlasovať. Nie je to dobre, tá diskusia má byť dopredu podložená. 
S materiálmi, dôvodovou správou. Podkladmi. Ak tam bola nájomná zmluva napísaná, 
prefotená, predložená poslancom. Pán poslanec nám predostrel diskusiu, návrhy, ale či som 
ochotný a schopný za toto hlasovať, nemám ten pocit. Na začiatku som ani nehlasoval za 
tento bod, lebo je veľmi dôležitý, a keďže nemám žiadny materiál, tak nemá zmysel rokovať. 
Do budúcna by som bol rád, ak by takéto návrhy šli na koniec MZ, a takúto procedúru si 
môžeme odpustiť. Kto bude chcieť, môže ostať rokovať. Ak bude rokovanie pripravené, 
môžeme tu diskutovať aj do desiatej. Ak nie, odložíme to rokovanie na neskôr. Nie je toto 
správne toto čo tu robíme. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – ja soms a chcel prihlásiť na takú diskusiu, ako predložil pán 
poslanec Lorko. Mali sme aj stretnutie pred MZ. Prišli sme tam 3 poslanci. Nebolo to tam 
predložené. A tiež môžem povedať, že neviem, ako sa mám rozhodnúť. Máme rozhodovať 
o niečo, o čom sme pred pár hodinami ani nevedeli.  
 
Ing. Robert Novotný – netaktizoval som s tým, že by som materiál nepredložil. Nebolo to 
cieľom. Ale konštatovanie nedostatku je vytesané do skaly, ktoré som pomenoval. Návrh 
dám. V ničom neohrozuje nemocnicu. Snažil som sa predložiť to teraz, lebo už na ďalšom 
MZ bude predložená výročná správa z nemocnice, kde už bude prerozdelený zisk, ktorý 
teoreticky mohol byť naliaty do mesta. Nebudem sa vyjadrovať k poznámke k lesom, lebo 
keď som tam vycapil na meotar nálezy, že komu a kto predával majetky a pozemky v LML. 
Budem dávať veľmi racionálne návrhy. Neohrozujem poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
pre občanov mesta Levoča.  
 
JUDr. Pavol Papcun – mám dlhodobo problém s uzneseniami, ktoré sú formulované tak, že 
MZ prikazuje niekomu niečo. Sú podľa mňa nevykonateľné. Tak ja si dovolím preformulovať 
a dať vlastný poslanecký návrh. Zástupovia mesta aby otvorili so spoločnosťou Agel 
a s nemocnicou diskusiu o zmene nájomnej zmluvy a aby MZ o týchto rokovaniach predložili 
správu na najbližšom zasadnutí MZ. Myslím, že takto to bude vykonateľné.  
 
Ján Lorko – môžem 5 minútovú prestávku poprosiť? 
 
Ing. Robert Novotný – nemôžeš. Rokovací poriadok neumožňuje dať prestávku pred 
hlasovaním.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – pán primátor dáva hlasovať, takže neviem o čom sa bavíme.  
 
Miroslav Čurilla – ja len ešte jednu poznámku. Pri svojich poznatkoch skús mi nájsť jedno 
mesto, kde viaceré mestá majú spoluúčasť v nemocniciach, ktoré má príjem z nájmu 
nemocničného zariadenia. Aby mali z toho príjem v mestskom rozpočte.  
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Ing. Robert Novotný – obrátil by som to opačne. Skús mi ukázať mesto, kde inde platí nájom 
za jednu korunu. Lebo koruna nie je nájom. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  končíme diskusiu, poprosím poslanecké návrhy. 
 
Ing. Robert Novotný – poslanecké návrhy, ktoré som mal, s dôverou sa obraciam na 
poslanecký návrh, ktorý povedal Paľo Papcun. Som rád, že ma takto uviedol do správnych 
línií, aby som nedal nevykonateľný návrh. Ja nedávam poslanecký návrh a čakám, že Pali dá 
ten svoj. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – moment, ale veď návrh na doplnenie programu si dal Ty. 
Tak očakávame návrh, čo by sme mali prijať. 
 
Ing. Robert Novotný – ja som podal správu, správa sa berie na vedomie.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tak prednes, že MZ berie na vedomie Tvoju správu. 
 
Ing. Robert Novotný – dobre. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Ty si poslanec, nie ja. Ty si žiadal doplnenie tohto bodu do 
rokovacieho poriadku. Musíš vedieť naformulovať aj uznesenie. Na začiatku som to povedal.  
 
Ing. Robert Novotný – ďakujem pán primátor. Ja tým pádom nedávam poslanecký návrh, ale 
dávam hlasovať o tom, že poslanci MZ berú na vedomie Správu o preverení majetku a správy 
budov partnerskej nemocnice spoločnosti Agel. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poprosím právnikov, aby sa zamysleli nad touto 
formuláciou. Nikto z nás nemá správu v rukách. Či máte správu? 
 
Ing. Robert Novotný – nedávam poslanecký návrh, ale dávam hlasovať o tom, že poslanci 
berú na vedomie informáciu o preverení zmluvných podmienok. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poslanecký návrh doktora Papcuna má prednosť. 
 
Ing. Robert Novotný – tak ako som dával na začiatku, informácia o preverení zmluvných 
podmienok nájmu majetku. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – rozumiem, len poslanecký návrh má prednosť. 
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu: Informácia o preverení zmluvných podmienok nájmu budov a majetku 
a odpredania akcií medzi mestom Levoča a spoločnosťou Agel 

Hl. za  14 proti 0 zdr 2  nehl. 2 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: MZ žiada zástupcu 
mesta v predstavenstve spoločnosti Nemocnica Agel Levoča, aby iniciovali rokovanie so 
spoločnosťou Agel o zmene podmienok nájomnej zmluvy a aby podali MZ správu o priebehu 
rokovaní na najbližšom zasadnutí MZ v Levoči. 
T: ihneď       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
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UZNESENIE č. 62 
K bodu: Informácia o preverení zmluvných podmienok nájmu budov a majetku 
a odpredania akcií medzi mestom Levoča a spoločnosťou Agel 

Hl. za  10 proti 0 zdr 3  nehl. 5 
  
MZ berie na vedomie informáciu o preverení zmluvných podmienok nájmu budov a majetku 
a odpredania akcií medzi mestom Levoča a spoločnosťou Agel. 
T: 22.04.2021       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

9. Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, „Zmeny a 
doplnky č. 19  mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna 
– Juh“      

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
 
Miroslav Čurilla – týmto potvrdzujeme naše stanovisko, že súhlasíme s týmto investorom a 
jeho vstupom. Rokovania by sa mali ďalej posunúť. 
 
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
  
MZ berie na vedomie správu o prerokovaní návrhu Územnoplánovacej dokumentácie  
„Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – 
Juh“, vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  odborne spôsobilou osobou na  
obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294). 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
   
UZNESENIE č. 64 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 3 
  
MZ berie na vedomie vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k  návrhu Územnoplánovacej 
dokumentácie  „Zmeny a doplnky č. 19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá 
priemyselná zóna – Juh“ podľa § 22 stavebného zákona. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 65 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ berie na vedomie výsledok preskúmania návrhu Územnoplánovacej dokumentácie  
„Zmeny a doplnky č. 19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – 
Juh“  Okresným  úradom Prešov podľa § 25 stavebného zákona ( stanovisko OÚ Prešov OÚ-
PO-OVBP1-2021/013429  zo dňa 23.03.2021). 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 66 
K bodu: Návrh VZN mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19 mesta Levoča, lokalita 
Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu VZN Mesta Levoča č. 3/2021, ktorým sa 
podľa §27 ods. 3 stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča 
Zmeny a doplnky č. 19, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ neboli v zákonom 
stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 67 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje podľa § 27 ods. 3 stavebného zákona a podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Zmeny a doplnky č. 19 
Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ spracovaný Ing. 
arch. Vladimírom Ligusom, autorizovaným architektom SKA. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 68 
K bodu: Návrh VZN mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č. 19 mesta Levoča, lokalita 
Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje  podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2021, ktorým sa 
podľa §27 ods. 3 stavebného zákona  vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 19 Záväznej časti 
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Územného plánu mesta Levoča, schválené v Územnoplánovacej dokumentácii  „Zmeny a 
doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
 

UZNESENIE č. 69 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ žiada zverejniť záväznú časť Územnoplánovacej dokumentácie  „Zmeny a doplnky č.19 
Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ podľa  § 27 ods. 4 
písm. a) stavebného zákona. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 70 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ žiada označiť Územnoplánovaciu dokumentáciu „Zmeny a doplnky č.19 Územného  
plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ schvaľovacou doložkou podľa § 
28 ods.1 stavebného zákona. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 71 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ žiada uložiť Územnoplánovaciu dokumentáciu  „Zmeny a doplnky č.19 Územného  
plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ podľa  § 28 ods. 3 a 4  
stavebného zákona na Mestskom úrade Levoča, na stavebnom úrade mesta Levoča a  na 
Okresnom  úrade  Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 72 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, „Zmeny a doplnky č.19  mesta 
Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ 
 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
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MZ žiada vyhotoviť o obsahu Územnoplánovacej dokumentácie  „Zmeny a doplnky č.19 
Územného  plánu mesta Levoča, lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh“ registračný list 
podľa  § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť 
Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky v termíne do 3 mesiacov od schválenia 
Územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č.19 Územného  plánu mesta Levoča, 
lokalita Hnedá priemyselná zóna – Juh. 
T: 31.05.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
 
 

10. Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri strelnici    
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
 
Ján Lorko - znova sa dostávame do situácie. Máloktorý poslanec vedel o tom, že sa zajednáva 
projektová dokumentácia. Už je hotová, vstupujeme do verejného obstarávania. Žiadam opäť, 
aby nám poslancom bol predložený plán investičných akcií. Aby sme vedeli, čo ste už 
objednali a ktoré projekty sa už zhotovili.  
 
Ing. Robert Novotný – chcem pripomenúť členom finančnej komisie, či si pamätajú že pán 
zástupca primátora k nám prišiel na komisiu, ako vzácna návšteva a informoval nás, že mesto 
už má zámer. A že s tým zámerom nás bude informovať na najbližšom MZ. Dnes nám tu ale 
nedávate zámer, ale rovno vstup do verejného obstarávania. Preto Ťa budem konfrontovať, ale 
aby to nevyzeralo, že som zaujatý voči Tebe pán zástupca.  
 
Miroslav Čurilla – toto nie je pravda. Na finančnej komisii som informoval o vstupe do 
verejného obstarávania Špitálskej ulice. Nevidím nikoho kto tam bol. 
 
Ing. Robert Novotný – škoda, budeme si musieť nahrávať aj komisie. 
 
Miroslav Čurilla – toto nie je pravda, my už máme aj spracovanú projektovú dokumentáciu 
a máme zámer urobiť rekonštrukciu len asfaltu, ale keďže máme pripravený projekt, tak to 
dáme celé na verejné obstarávanie.  
 
JUDr. Pavol Papcun – nad rámec návrhu kolegu Lorka, prosím v dôvodovej správe uvádzať aj 
informáciu, ako to chceme financovať. T.j.  ako budú uhrádzané investičné akcie. Vzhľadom 
na zmenu rozpočtu,  asi budeme musieť ísť do úveru. Bolo by vhodné mať pri vstupe do 
verejného obstarávania mať tieto informácie, aj o vplyve na bežný rozpočet. Keď to ide takto  
po kúskoch, sa v tom uvaríme ako žaby. Potom nebude cesty späť. Rád by som takýto 
materiál mal k dispozícii predtým ako sa rozhodnem. 
 
Miroslav Čurilla – aj na finančnej komisii som o tom informoval, že iná cesta nebude, ako 
zobrať úver. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – súhlas s predrečníkmi. Bolo by vhodné do budúcna nejaké zámery 
investičných aktivít. V tejto chvíli tiež by som sa opýtal na Špitálsku ulicu, bude 
rekonštruovaná? 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Špitálska ulica je zahrnutá, je uznesenie platné a začal 
proces verejného obstarávania. Potom musíme nájsť na to zdroje. Pokiaľ sa dobre pamätám, 
z úveru. 
 
JUDr. Ľubomír Murín  - prípadne v dvoch komisiách prebrať zámery a určenie priorít bude 
dobre.  
 
Miroslav Čurilla – uznesenie na Špitálsku ulicu už je. Toto vyšlo z toho, keď riaditeľ TSML 
predstavil, že je treba opraviť asfalt. Poradie stále platí, že prvá ide Špitálska ulica. A popri 
tom sme rozmýšľali, či zahrnieme aj túto investíciu. 
 
JUDr. Ľubomír Murín  - prípadne aj že by komisie mohli navrhnúť vlastné investičné zámery. 
 
JUDr. Pavol Papcun – dovysvetľujem. Ide mi o to, že v materiály sa píše, že ideme 
z vlastných zdrojov. Z akej časti. Úver je finančná operácia.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – pamätám sa pred rokom nám kolegyňa posielala zoznam 
investičných akcií. Sme to žiadali. Toto poprosím aktualizovať a znova nám zaslať. 
 
 
UZNESENIE č. 73 
K bodu: Rekonštrukcia  miestnej komunikácie Pri strelnici 
 

Hl. za  13 proti 1 zdr 1  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na zákazku „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri strelnici“. 
T: 23.04.2021       Z: Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
 
 

11. Projekt : Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v 
Levoči, ÚZPF č. 2917/1-projektová dokumentácia 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
Miroslav Čurilla – budú sa robiť s odkladacou podmienkou a budú sa robiť pri projektoch, 
ktoré máme schválené.  
 
 
UZNESENIE č. 74 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči, ÚZPF č. 
2917/1-projektová dokumentácia 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na vypracovanie  projektovej 
dokumentácie na zákazku:  „Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči, 
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ÚZPF č. 2917/1 – projektová dokumentácia“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj 
dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 
dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 

12. Projekt : Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 43 v 
Levoči, ÚZPF č. 2932/1 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 75 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči,  
ÚZPF č.2932/1 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na zákazku: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1“ 
v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 
zákona č.299/2020  Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych 
pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
 

13. Projekt : Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 47 v 
Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – reštaurátorská dokumentácia 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 76 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 
2936/1 – reštaurátorská dokumentácia 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na vypracovanie reštaurátorskej 
dokumentácie na zákazku: „Dom meštiansky na Námestí  Majstra Pavla č.47 v Levoči, 
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ÚZPF č. 2936/1 – reštaurátorská dokumentácia“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj 
dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 
dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 

14. Projekt : Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 50 v 
Levoči, ÚZPF č. 2939/1 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 77 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.5 0 v Levoči, ÚZPF 
č.2939/1 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných 
prác na zákazku: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č. 
2939/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 
5 ods.2 zákona č.299/2020  Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 

15. Projekt : Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 51 v 
Levoči, ÚZPF č. 2940/1 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
UZNESENIE č. 78 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF 
č.2940/1 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných 
prác na zákazku:  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č. 
2940/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 
5 ods.2 zákona č.299/2020  Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry 
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Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
 

16. Projekt : Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie 
do infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 79 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry 
mesta Levoča, III. etapa  

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na vypracovanie architektonicko – 
historického a archeologického výskumu, I. etapa na zákazku:  „Obnova NKP- mestské 
opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa“ v rámci výzvy 
vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona 
č.299/2020  Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych 
pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
 

17. Projekt : Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 43 v 
Levoči, ÚZPF č. 2932/1 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
UZNESENIE č. 80 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči,  
ÚZPF č.2932/1 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na vypracovanie reštaurátorskej 
dokumentácie na zákazku: „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 v Levoči, 
ÚZPF č. 2932/1“ v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v 
zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 
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kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 23.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 

18. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v objekte na Námestí 
Majstra Pavla č. 54 v Levoči – mestské divadlo 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 81 
K bodu: Projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v objekte na Námestí Majstra 
Pavla č. 54 v Levoči – mestské divadlo  

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu Rekonštrukcia sociálneho zariadenia  v objekte na 
Námestí Majstra Pavla č. 54 v Levoči – mestské divadlo  v rámci výzvy vyhlásenej  
Okresným úradom v Levoči na predkladanie projektov financovaných alebo 
spolufinancovaných z regionálneho príspevku, číslo výzvy: 05/OÚLE/2021. 
T: 30.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 82 
K bodu: Projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v objekte na Námestí Majstra 
Pavla č. 54 v Levoči – mestské divadlo  

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie vo výške 4 953,25 EUR z  celkových oprávnených 
výdavkov projektu Rekonštrukcia sociálneho zariadenia  v objekte na Námestí Majstra 
Pavla č. 54 v Levoči – mestské divadlo  v rámci výzvy vyhlásenej Okresným úradom 
v Levoči na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho 
príspevku, číslo výzvy: 05/OÚLE/2021. 
T: 30.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 83 
K bodu: Projekt: Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v objekte na Námestí Majstra 
Pavla č.54 v Levoči – mestské divadlo  

Hl. za  13 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na aktivity v rámci projektu 
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia  v objekte na Námestí Majstra Pavla č. 54     
v Levoči – mestské divadlo  v rámci výzvy vyhlásenej  Okresným úradom v Levoči na      
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predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku, 
číslo výzvy :05/OÚLE/2021. 
T: 30.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – pán primátor, keď mi dáš minútu, som sa hlásil do diskusie ešte 
k hradobnému opavneniu. Sledujte výzvu PSK na medzinárodný projekt cez Brusel. Sú tam 
zapojené mestá z európy, ktoré majú najviac zachovaný systém hradobného opevnenia. Toto 
poprosáím k tomu dopracovať. Je to mäkký projekt, ale následne by mala byť pripravená 
veľká výzva priamo z Bruselu na záchranu hradobného systému. Toto môže byť veľkým 
činiteľom pre naše mesto v budúcnosti. Zároveň vstupujeme do procesu verejného 
obstarávania, naozaj by som chcel poprosiť, keď budete pripravovať podmienky verejného 
obstarávania, aby to vyhrala firma, štúdio, ktorá už má skúsenosti s reštaurovaním 
hradobných systémov. Upriamujem pozornosť na mesto Bardejov.  
 
Miroslav Čurilla – toto, čo hovoríš už máme za sebou. 
 
 

19. Dodatok k zmluve o dielo TV Levoča 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – prehlasujem osobný záujem. 
 
 
UZNESENIE č. 84 
K bodu: Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje Dodatok č. 3 k Zmluve o  dielo č.27109/CR/2011  podľa predloženého 
návrhu. 
T: 30.04.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
 
 

20. Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča,  Koncepcia rozvoja 
mesta Levoča v oblasti tepelnej energie 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
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UZNESENIE č. 85 
K bodu: Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča,  Koncepcia rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energie 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje Nízkouhlíkovú stratégiu mesta Levoča a navrhnuté opatrenia na zníženie 
emisii CO2 o 40% do roku 2030. 
T: 30.10.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
        Ing. Petrášová 
UZNESENIE č. 86 
K bodu: Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča,  Koncepcia rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energie 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje aktualizovanú Koncepciu mesta Levoča v oblasti tepelnej energetiky. 
T: 30.10.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
        Ing. Petrášová 
UZNESENIE č. 87 
K bodu: Nízkouhlíková stratégia mesta Levoča,  Koncepcia rozvoja mesta Levoča 
v oblasti tepelnej energie 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ ukladá doplniť do územnoplánovacej dokumentácie mesta schválenú časť aktualizovanej 
Koncepcie  mesta Levoča v oblasti tepelnej energetiky postupom podľa § 31 stavebného 
zákona. 
T: 30.10.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
        Ing. Petrášová 
 

21. Investícia mesta do cykloturistickej trasy a súvisiacej 
podpornej infraštruktúry 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga - zosúva sa svah na  jestvujúcim cyklochodníkom nad Levočskou 
Dolinou.  
 
Miroslav Čurilla – včera sa to stalo, vyskúšame to spevniť. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – v časti nad cintorínom. Chcem Ťa poprosiť, aby to bolo aj 
v zápisnici. Prebiehajú jednania medzi Spišskou Novou Vsou, Harichovcami a Levočou 
o vybudovaní cyklochodníka. Obec Harichovce vybudovala cyklochodník naľavo, je to 
cyklochodník k Embracu, druhá časť až do Iliašoviec. Či nedobudovať chodník Levoča – 
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Iliašovce. A napojiť sa tak. V rámci plánu obnovy, ktorý má dosť veľkú alokáciu. Skôr čo sa 
týka smerovania, nerobiť zbytočne ďalších 11 km. 
 
 
UZNESENIE č. 88 
K bodu: Projekt: Investícia mesta do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry 

Hl. za  14 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
  
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy 
a súvisiacej podpornej infraštruktúry“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením 
MAS LEV, o.z., kód výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 
T: 24.05.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 89 
K bodu: Projekt: Investícia mesta do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje spolufinancovanie vo výške 4 900,- EUR z  celkových oprávnených výdavkov 
projektu „Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód 
výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 
T: 24.05.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 90 
K bodu: Projekt: Investícia mesta do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej 
infraštruktúry 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na aktivity v rámci projektu 
„Investícia mesta Levoča do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej      
infraštruktúry“ v rámci výzvy vyhlásenej  Občianskym združením MAS LEV, o.z., kód 
výzvy IROP-CLLD-X653-512-003. 
T: 24.05.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Mgr. Kamenický 
        Ing. Petrášová 

Mgr. Kučka 
 
 

22. Informácia o vydaní doplnku č. 28 k Organizačnému 
poriadku  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil.  
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - v rámci projektu Efektívna verejná správa sme boli úspešní 
v projekte s obcou Spišský Hrhov. Obec Spišský Hrhov má prefinancované jedno pracovné 
miesto na 30 mesiacov. My rovnako. Jeden zamestnanec bude mať na starosti PHSR Levoče 
a Spišského Hrhova. Druhý pracovník bude mať na starosti spracovanie Koncepcie 
cestovného ruchu pre oblasť Levoča.  
 
 
UZNESENIE č. 91 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 28 k Organizačnému poriadku Mestského 
úradu v Levoči 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 04. 2021. 
T: 30.04.2021       Z: Ing. Lisoňová 
        Mgr. Kučka 
 
 

23. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom 
športoviska vo vlastníctve Mesta Levoča z rozpočtu mesta na 
rok 2021   

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
PaedDr. Choborová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 92 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2021  

Hl. za  15 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta ( v súlade s § 4 ods. 4 , 5 VZN mesta 
Levoča č. 3/2019 )- kapitola 08.1.0.- transfér pre šport a telovýchovu – nájom TS  
v predpokladanej sume:  
 

1. FK 05 Levoča                                                         28700 
2. HK Slovan Levoča                                                   8500 
3. BK Slovenský orol                                                 13500 
4. FbK Quickball, Levoča                                            6720 

T: 22.04.2021       Z: PaedDr. Choborová 
        Mgr. Kučka 
 
 

24. Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských 
zariadení 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
PaedDr. Choborová bližšie vysvetlila. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – má niekto návrhy na doplnenie, zmenu? Počty 
nominovaných musia ostať. 
 
Miroslav Dunčko – ja rád prepustím miesto v MŠ G. Hermana. Keď nie, ostanem. 
 
PaedDr. Mária Choborová – prihliadali sme aj na to, že niektorí poslanci sú aj rodičia.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to práve nie je Tvoj prípad. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga - nebudem hlasovať, aby bolo jasné, nie som proti tomuto návrhu, 
ale beriem to ako vyjadrenie nesúhlasu s rozdelením materských škôl. 
 
 
UZNESENIE č. 93 
K bodu: Delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a  školských zariadení 

Hl. za  12 proti 1 zdr 0  nehl. 3 
 
MZ schvaľuje delegovanie zástupcov mesta do rád škôl a školských zariadení podľa  
predloženého návrhu. 
T: 22.04.2021       Z: PaedDr. Choborová 
        Mgr. Kučka 
 
 

25. Informácia o kontrolnej činnosti za II. polrok 2020  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
JUDr. Dana Rusnáčiková bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 94 
K bodu: Informácia o kontrolnej činnosti za rok 2020 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ berie na vedomie Informáciu o kontrolnej činnosti za rok 2020. 
T: 22.04.2021       Z: JUDr. Rusnáčiková 
 
 

26. Interpelácie poslancov  
 
Mgr. Eva Chalupecká – chcela by som Vás krátko informovať a vyjadriť nádej na Vašu 
podporu. Pracujeme na balíčku enviroaktivít. Jedna z nich je inštalácia košov na cigaretové 
ohorky. Vyčistenie prostredia nielen v teoretickej rovine, ale aj ekologickej. Filtre obsahujú 
veľa plastov, toxínov, dostávajú sa do pôdy, do vody. Je to seriózny problém. Je tam 
gamingový prvok, sú efektívne. Dúfam, že zaujmú aj Vás. V poradí druhá aktivita je práca 
nielen na aplikácii košov na psie exkrementy. Zvieracích miláčikov je v každom meste čoraz 
viac. Tretia v poradí je aktivita, o ktorej úvodná informácia už aj vyšla. Volá sa to Levoča 
v máji nekosí. Nie sme priekopníci v rámci Slovenska, ani v rámci sveta. Je to podpora 
biodiverzity. Hoci ide o občiansku iniciatívu, chcela by som poďakovať peknej, pružnej mysli 
aj Mesta, TSML aj MsKS. Je tu veľa ľudí, skupín, ktoré sa venujú ekologickým aktivitám. 



66 

 

Ale sú akoby izolovaní od seba. Čiže okrem ekologického rozmeru, je tu aj komunitný 
rozmer. Budovanie kvalitnej komunikácie. Aby nebola založená len na riešení problémov. Je 
to veľa združení, spolkov, ale sú akoby  izolované. Nekosenie je vec, ktorá nevyžaduje žiadnu 
námahu. Máj nie je vybraný náhodne. Väčšina opeľovačov potrebuje prežiť. TSML súhlasili. 
Vybrali 2 trávniky. Na sídlisku jedna väčšia plocha a v centre na NMP taká menšia plocha. 
Pozývame každého, kto má kúsok trávnika, aby tiež sa zapojil. Veľká vďaka a dúfam, že sa 
zapojíte.  
 
Mgr. Eva Chalupecká – keby ste sa v mysli vrátili k pizzerii. Niekedy keď vyberáme 
argumenty, sme bez selekcie. Niektoré argumenty boli vecné. Zároveň ale jednostranné, 
z môjho pohľadu veľmi. To že si postavili schodíky, bez povolenie, to je nesporne nesprávna 
vec. Myslím si, že by bolo dobre presunúť jednanie s majiteľmi, tak, aby sa to prevádzkovalo 
správne. Mali zaznieť aj také slová ako je podnikanie, zamestnanosť rómov, drobný 
podnikateľ. Z môjho pohľadu najdôležitejšie by malo byť jednanie o tom, aby sa to 
prevádzkovalo správne. Aby argumentácia bola hlavne o tom. Chcela som, aby to tu zaznelo. 
 
Anna Kravecová – pri oprave strechy na NMP 47. Bolo potrebné, aby sa pri oprave strechy 
vyvložkoval komín. Nakoľko v tejto miestnosti by bola zima, ak by sme tam v zime mali 
prednášku. Vyplatil sa poplatok 730 eur. Na oplátku žiada organizácia, či by im neodpustilo 
mesto jednoročný nájom, že tá suma by sa vyrovnala. 
 
Anna Kravecová – druhá vec na Námestí Majstra Pavla pred Hotelom u Leva ešte nie je 
opravená dlažba. A už sa znova začínajú otvárať terasy. Ako sa to bude riešiť. Či to nebude 
znova počas prevádzky. Aby to nebolo počas sezóny, kvôli prašnosti sme to odsúvali. 
 
Anna Kravecová – tretia vec. Bola som na očkovaní v nemocnici a pacienti aj zamestnanci, 
ktorí sú tam, majú požiadavku otvoriť bufet. Neviem kto to má na starosti. Požiadali ma 
o tlmočenie tejto požiadavky.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – vyjadrím sa slovne k požiadavke č. 2. Rekonštrukcia - 
Reklamácia NMP 2. Etapy, časť A. Prebehlo rokovanie, dosť náročné znalcov, projektantov, 
dotknutých firiem. Boli tu zástupcovia firmy Metrostav, Swietelski. Dali sme si termíny. 
Museli sme sa oboznámiť so znaleckým posudkom Ústavu súdneho inžinierstva. V niečom 
dal za pravdu nám, v niečom firme, ktorá to celé tvorila. Definitívny verdikt, spôsob opravy, 
navrhne do konca mesiaca projektant. On navrhne určitý spôsob opravy tohto námestia. Prečo 
to tak dlho trvalo. Robili sa vrty do podložia. Muselo to ísť na posúdenie do Fínska. Z toho 
vyplynula dĺžka toho celého znaleckého posudku. Nemalo zmysel robiť to stretnutie skôr. Bez 
výsledku znaleckého posudku. Teraz v máji by sme si mali definitívne povedať, ako sa bude 
reklamácia uskutočňovať. K tomuto už nebudem dávať písomné stanovisko. Považoval som 
za potrebné hneď teraz to vysvetliť.  
 
Ing. Robert Novotný – dve interpelácie. Prvá sa týka oddelenia majetkového MsÚ. Aby dalo 
dohromady kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa nemocnice, od čias, kedy sa stala súčasťou 
majetku mesta, k čomu mu poskytnú súčinnosť členovia DR a Predstavenstva Nemocnice 
Agel Levoča a.s. 
 
Ing. Robert Novotný - žiadam o poskytnutie informácie ohľadom dokumentov týkajúcich sa 
transferového oceňovania, nákupu tovarov a služieb za roky 2018, 2019 a 2020 v spoločnosti 
Agel Levoča a.s. 
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27. Záver 
 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského 
zastupiteľstva za účasť na 25. Mestskom zastupiteľstve. Pokiaľ to epidemiologická situácia 
dovolí, mohlo by júnové MZ prebiehať už vo veľkej zasadačke MsÚ. Pokiaľ nie, bude opäť 
v kongresovej sále Mestského divadla. 
 
 
 
V Levoči 22.04.2021 
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Interpelácie poslancov MZ 
 

1. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: Pri oprave strechy na NMP č. 47 MO 
MS v Levoči zaplatila sumu 730 eur za vyvložkovanie komína, aby v izbe Štúrovcov 
sa v zime mohlo kúriť. Mesačný poplatok za nájom je 63 eur. MO MS v Levoči žiada 
o odpustenie nájmu na 1 rok, lebo majetok mesta je opravou komína zhodnotený. 
T: 31.05.2021      Z: Mgr. Drahomirecký 
 

2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: NMP pri Hoteli u Leva. Stále 
neopravená časť cesty a znova sa idú otvárať terasy. 
Bod č. 2 zodpovedal na mieste primátor mesta. 
 

3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: Požiadavka pacientov o otvorenie 
bufetu v Nemocnici. 
T: 31.05.2021      Z: Mgr. Kučka 
 

4. Interpelácia poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: Odbor majetku dá dokopy 
kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa nemocnice s poliklinikou od času kedy sa stala 
súčasťou majetku mesta, k čomu mu poskytnú súčinnosť členovia DR 
a Predstavenstva Nemocnice Agel Levoča a.s. 
T: 31.05.2021      Z: Mgr. Drahomirecký 
 

5. Interpelácia poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: Žiadam poskytnutie informácií 
ohľadom dokumentov týkajúcich sa transferového ocenenia, nákupu tovarov a služieb 
za roky 2018, 2019 a 2020 v spoločnosti Agel Levoča a.s. 
T: 31.05.2021      Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
 
 
 

 


