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Mestská rada v Levoči 

Z Á P I S N I C A 
č. 13 

z 13. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa 18. novembra 2020 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľ: Mgr. Dagmar Spišská 
 
 

1. Otvorenie a program zasadnutia 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov a otvoril 13. zasadnutie MR 
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť poslancov MR. Navrhol overovateľov zápisnice                
p. Jána Lorka a p. Radoslava Kellnera a určil zapisovateľku Mgr. Dagmar Spišskú. Oboznámil 
prítomných s programom podľa pozvánky. 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR  

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

Hl. za 4 proti  0 zdr    0 
 

MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice: Ján Lorko, Radoslav Kellner. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA        
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení  

Mgr. Kučka – vykonal kontrolu plnenia uznesení: 
- dňa 16.9.2020 bolo prijatých na 11. zasadnutí MR 63 uznesení.                                           

Uznesenia č. 1,2,3,24,25,26,27,28,29,30,31,3235,37,38,39,40,47,61,62,63 boli splnené. 
Ostatné uznesenia boli predmetom rokovania MZ dňa 24.9.2020. 

- dňa 20.10.2020 bolo prijatých na 12. zasadnutí MR 5 uznesení. Uznesenia č. 1,2,4,5 boli 
splnené. Uznesenie č. 3 bolo predmetom rokovania MZ dňa 29.10.2020. 
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UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 
Hl. za 5 proti 0  zdr    0 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 11. a 12. zasadnutia MR.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
 

 

3. Nakladanie s majetkom mesta  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
 
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil jednotlivé body podľa predloženej dôvodovej správy 
a fotodokumentácie 

- vysvetlil, že poslancom MR bol predložený aj dodatok k materiálom, kde 
Západoslovenská energetika plánuje pri odpočívadle zriadiť elektro nabíjaciu stanicu 
a prípojku, aby mala požadovanú dimenziu 

- pozemky, kde sa bude trafostanica realizovať, sú vo vlastníctve mesta 
- zriadenie vecného bremena za 15 eur/m2 sa zdá ZSE veľa, preto sú navrhnuté 3 uznesenia:  

v prvom je to zriadenie vecného bremena za odplatu 15 eur/m2, v druhom cena navrhnutá 
MZ a v treťom uznesení ide o bezodplatný prevod 

- je to na rozhodnutí MZ, či je to vo verejnom záujme. 

p. Kellner – keby si ZSE dala vypracovať znalecký posudok? 
      - na základe čoho my vieme rozhodnúť, aká je reálna hodnota. 
 
Mgr. Drahomirecký – je to zmluva o budúcej zmluve 

- ZSE chce vedieť postoj mesta a mestského zastupiteľstva 
- neuzatvára sa konečná zmluva. 

p. Kellner – nemôžeme dať do uznesenia podmienku na vypracovanie znaleckého posudku? 
 
Mgr. Drahomirecký – môže to byť výrazne menej ako požadujeme, bude to otázka centov 

- de facto k žiadnemu obmedzeniu nedôjde.  

p. Kellner – keď hovoríš, že si bol na rokovaní,  ich predstava je aká? okolo 2 eur/m2? 
 
Mgr. Drahomirecký – za ZSE to rieši radový zamestnanec, ktorý o tom nerozhoduje.  

- ak by to bolo za 15 eur/m2, je to 20 400 eur.  

Ing. Vilkovský, MBA – ku uznesenie, týkajúceho sa p. Labudu navrhujem, že je dobré schváliť 
len časť B, pretože cesta v tejto časti je naozaj veľmi úzka. 
 
p. Kravecová – a ešte tam pribudnú bytovky a domy.  
 
p. Lorko – nedá sa rokovať o nejakej zámene pozemkov s p. Labudom, aby nám pustil časť                     
zo záhrady, aby sa tam mohla spraviť výbočňa? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – to nebráni tomu, aby sme mu schválili žltú časť podľa predloženej 
mapy.  
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p Lorko – keby bola ochota z jeho strany na zámenu. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – Mgr. Drahomirecký ho osloví ešte do zasadnutia mestského 
zastupiteľstva.  
 
p. Lorko –  most na Levočskej doline bude širší? 
 
Mgr. Drahomirecký – áno, počíta sa aj s chodníkom.  
 
p. Čurilla – budú tam 2 stavby, a to most a chodník samostatne. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – koho navrhujete na pridelenie bytu? 

- myslím, že Pištovci už dostali byt. 

Mgr. Drahomirecký – Pištovci ako rodičia aktuálnych žiadateľov dostali byt, bývajú v dome na 
Špitálskej ulici, je ich tam veľa.  
 
p. Kravecová – navrhujem prideliť byt pani Sáre Pollákovej 
      - ide o solídnu žiadateľku.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – k dodatku s ZSE navrhujem 10 eur/m2 

- je to veľa? 

Mgr. Drahomirecký – bolo by to 2/3 z pôvodnej ceny, stálo by to cca 14 tis. eur.  
 
p. Čurilla – alebo navrhnime cenu 7,50 eur/m2, čo je polovica.  
 
p. Kellner – závisí , či to preženú cez eurofondy 
     - inak idú takéto pozemky po 50 centov/m2 
     - takže keď chceme 5 eur, je to 10-krát viac ako je hodnota pozemku 
     -  je to pôda na poľnohospodárske účely. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – mestská rada je poradný orgán 

- preto vás prosím, aby ste navrhli sumu.  

p. Kellner – bolo by dobré zistiť, koľko finančných prostriedkov má nato ZSE.  
 
Mgr. Drahomirecký – zistím do zasadnutia MZ 
 
Ing. Vilkovský, MBA – aj 5 eur/m2 je veľa.  
 
P. Kellner – ak to majú v rozpočte, tak je to v poriadku.  
 
p. Lorko – možno sa to podarí Martinovi Drahomireckému zistiť, či majú niekde inde podobný 
projekt a aká je suma. 
 
Ing. Vilkovský , MBA – dám vám schváliť 5 eur/m2, aby šiel nejaký konkrétny výstup do 
mestského zastupiteľstva .  
 
p. Kellner – tak to bude pre ZSE 5 000 eur. 
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Ing. Vilkovský, MBA – navrhujem 7,50 eur/m2, čo je 50%  zo sumy podľa VZN. 
 
Mgr. Drahomirecký – ZSE sme núkali aj predaj pozemkov, ale nemali záujem.  
 
p. Kellner – je to orná pôda? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – ZSE vlastnia Nemci,  VSE vlastnia Francúzi, možno sa dohodli, že ich 
poveria stavbami po celom území SR 

- Martin Drahomirecký do zasadnutia MZ prezistí, zatiaľ pripravíme  sumu 7,50 eur/m2.  

p. Kellner – ZSE prevádzkuje oveľa viac elektro nabíjacích staníc ako VSD.  
 
Mgr. Drahomirecký – dáme sumu 7,50 eur/m2 a MZ to môže následne zmeniť. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kúpa nehnuteľností 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0    
 
MR odporúča MZ schváliť kúpu nehnuteľnosti v lok. Ulica Gašpara Haina, k.ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-E 2631/4 – orná pôda s výmerou 10 m2 v podiele 23/24-in, ktorého 
spoluvlastníkom je Mgr. Gabriela Redelšteinerová, rod. , nar. , bytom  
Levoča, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 25 eur/m2, z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka. 
T: 31.3.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 

                Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0    
 
MR odporúča MZ schváliť  3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. 
Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/41 – ostatná pl. s výmerou 
467 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 6916/1 – ostatná pl. s výmerou 14 545 
m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 52/2020, vypracovaného dňa 26.08.2020 
Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 09.09.2020 pod číslom G1-272/20, pre Ing. Tomáša Vernárskeho, 
rod.  , nar. , trvale bytom , SR a PhDr. Moniku Vernársku, rod. , 
nar. , trvale bytom  , 054 01 Levoča, SR do bezpodielového spoluvlastníctva 
manželov za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý 
spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, 
prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve jedného zo 
žiadateľov a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto 
lokalite. 
T: 31.03.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
               Mgr. Kučka  

UZNESENIE č. 6 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 5 proti 0  zdr   0  
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MR odporúča MZ schváliť  3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti na 
Potočnej ulici v Levoči, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 3056/36 – zast. pl. a nádv. 
s výmerou 1 026 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 3056/1 – zast. pl. s výmerou 
14 545 m2 podľa geometrického plánu č. 33981302-67/2019 zo dňa 28.09.2020, vypracovaného 
Jánom Buríkom (IČO: 33981302), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym 
odborom dňa 30.09.2020 pod č. G1-315/20, pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Levoča, 
Potočná 6, 054 01 Levoča, SR, IČO: 31952330,v celosti, za kúpnu cenu 1,00 eur / m2 v súlade 
s ustanovením Článku 14, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení v prípade, ak kupujúci predávané nehnuteľnosti kupuje z dôvodu, že tieto budú 

významne zhodnotené a prispeje sa tým k rozvoju mesta v oblasti zdravotných, cirkevných, 

sociálnych, športových, kultúrnych potrieb alebo v oblasti bytovej politiky, a v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že kupujúci má zámer na 
predmetnom pozemku zrealizovať výstavbu pastoračného centra s príslušenstvom, čím dôjde 
k rozvoju mesta aj tejto konkrétnej lokality v oblasti cirkevných, sociálnych a kultúrnych 
potrieb. 
T: 31.03.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 5 proti 0  zdr  0   
 
MR odporúča MZ schváliť  3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Baštovej – parc. č. KN-C 297/8 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 59 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 70/2020, vyhotoveného dňa 
08.10.2020, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 
782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 297/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre MVDr. Evu Sabolovú, rod.  , 
nar.  , trvale bytom  , 080 01 Prešov, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 

- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, 
ktorých žiadateľka je podielovou spoluvlastníčkou s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 
¾-iny: pozemku parc. č. KN-C 298 a domu s. č. 550 na ňom postaveného;   

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

- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.       
T: 31.03.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
                  Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 5 proti 0  zdr   0  
 
MR odporúča MZ schváliť  predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Za 
sédriou - parc. č. KN-C 7107/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 32 m2, oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 43356826-30/2020, vyhotoveného dňa 17.08.2020, Vladimírom 
Čechom - GEOPLUS, IČO: 43356826, s miestom podnikania 05304 Studenec 38, z pozemku 
parc. č. KN-C 7107/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Mgr. Rastislava Galajdu, rod.  , nar.   a manž. 
Mgr. Teréziu Galajdovú rod.  , nar.  , obaja trvale bytom   054 01 
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Levoča, SR, 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 prevádzaný pozemok je zastavaný 
stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra 
nehnuteľností a jeho ostávajúca časť tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej 
bezprostrednom susedstve.   
T: 28.02.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 4 proti 0  zdr   1  
 
MR odporúča MZ schváliť  3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina – parc. č. KN-C 6871/90– zast. pl. 
a nádv., s výmerou 407 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-
77/2020, vyhotoveného dňa 26.10.2020 Jánom Buríkom – GEODET, IČO: 33981302, 
s miestom podnikania 053 71 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-C 6871/18 – zast. pl. 
a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre 
Helenu Matvejovú, rod.  , nar.  , trvale bytom 053 06 Bijacovce č. 54, SR, za 
kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, 
že: 

- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, 
ktorých žiadateľka je vlastníčkou: pozemku parc. č. KN-C 6871/24 a domu s. č. 1286 na 
ňom postaveného;   

- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľke zriadiť záhradu;  
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.        
T: 28.02.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Predaj nehnuteľností 

Hl. za 0 proti  0 zdr  5 =  neschválené   
 
MR neodporúča MZ schváliť predaj nehnuteľnosti v lok. Potočná ulica, k. ú. Levoča, t.j. 
pozemok označený novým parc. č. KN-C 3072/5 - zast. pl., s výmerou 21 m2, pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 3072/6 - zast. pl., s výmerou 4 m2, pozemok označený novým 
parc. č. KN-C 3071/5 - záhrada, s výmerou 60 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 
3071/6 - záhrada, s výmerou 34 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 
10/2020, vyhotoveného dňa 10.2.2020 geodetom Ľudovítom Muránskym, overeného dňa 
11.3.2020 pod č. G-65/20,  od pozemku parc. č. KN-E 1354/3 – orná pôda, s výmerou 124 m2 
a pozemku parc. č. KN-E 7100/1 – zast. pl., s výmerou 1588 m2, pre PhDr. Jozefa Labudu, 
rod.   , nar.  , bytom   , Levoča, 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 pozemky sú zastavané stavbou  - oplotenia a sú súčasťou záhrady, ktorá využitím 
tvorí jeden celok s hlavnou stavbou rodinného domu vo vlastníctve nadobúdateľa.  

T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Predaj nehnuteľností 
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Hl. za 5 proti 0  zdr    0 
 
MR odporúča MZ schváliť  predaj nehnuteľnosti v lok. Potočná ulica, k. ú. Levoča, t.j. 
pozemok označený novým parc. č. KN-C 3072/5 - zast. pl., s výmerou 21 m2 a pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 3071/5 - záhrada, s výmerou 60 m2, ktoré boli oddelené na 
podklade geometrického plánu č. 10/2020, vyhotoveného dňa 10.2.2020 geodetom Ľudovítom 
Muránskym, úradne overeného dňa 11.3.2020 pod č. G-65/20, od pozemku parc. č. KN-E 
1354/3 – orná pôda, s výmerou 124 m2 a pozemku parc. č. KN-E 7100/1 – zast. pl., s výmerou 
1588 m2, pre PhDr. Jozefa Labudu,  , nar.  , bytom  , Levoča, 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 pozemky sú zastavané stavbou – oplotenia, sú súčasťou 
priľahlého pozemku – záhrady a využitím tvoria jeden celok s hlavnou stavbou rodinného domu 
vo vlastníctve nadobúdateľa.  

T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Vecné bremená 

Hl. za 5 proti  0 zdr    0 
 
 
MR odporúča MZ schváliť  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: 31.05.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                                Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za 5  proti 0  zdr   0  
 
MR odporúča MZ zrušiť: 
 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 47 zo dňa 21.11.2019, ktorým MZ 

schválilo vypracovanie Koncepcie rozvoja mestských lesov na roky 2020 – 2029 pre 
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oblasti lesné hospodárstvo, poľovníctvo a včelárstvo, rekreácia a šport, ochrana prírody 
a prístupnosť, doprava a bezpečnosť; 

 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 48 zo dňa 21.11.2019, ktorým MZ 
schválilo zriadenie komisie pre vypracovanie Koncepcie rozvoja mestských lesov na roky 
2020 – 2029 pre oblasti lesné hospodárstvo, poľovníctvo a včelárstvo, rekreácia a šport, 
ochrana prírody a prístupnosť, doprava a bezpečnosť; 

 Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 48 zo dňa 03.07.2020, ktorým MZ 
schválilo zmenu Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 47 zo dňa 21.11.2019, 
spočívajúcej v zmene termínu na splnenie uznesenia z 30.06.2020 na 31.10.2020. 

T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Zrušenie uznesenia 

Hl. za 5 proti  0 zdr    0 
MR odporúča MZ zrušiť uznesenie č. 7 z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 24.9.2020, ktorým bola schválená kúpa nehnuteľnosti v lok. Ulica Gašpara 
Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 2631/4 – orná pôda s výmerou 10 m2 v podiele 
23/24-in od Mgr. Gabriely Redelšteinerovej, rod.  , nar.  , bytom  , 
Levoča, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321 za kúpnu cenu 10,00 eur/m2, za účelom 
majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka, z dôvodu že, 
Mgr. Redelšteinerová  nesúhlasí s kúpnou cenou 10 eur/m2, ale žiada rovnakú kúpnu cenu 25 
eur/m2, ktorá bola schválená v MZ jej spoluvlastníčke p. Kovalančíkovej.  
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za 5 proti  0 zdr  0   
 
MR odporúča MZ schváliť  predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 5 z 11. zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Levoči,  konaného dňa 21.11.2019, ktorým bola schválená kúpa  
pozemku parc. č. KN-C 1072/4 – záhrada, s výmerou 3 m2 v lok. ul. Probstnerova cesta v  k. 
ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 87/2019, vyhotoveného dňa 
10.10.2019 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 
782/41, Levoča,  z pozemku parc. č. KN-C 1072/2 – záhrada,  s výmerou 179 m2   k. ú. Levoča, 
t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2260 k. ú. Levoča, od Slovenskej 
republiky, správcu Slovenská správa ciest Bratislava, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 
00003328 do 31.12.2021. 
T: 31.12.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku  

Hl. za 5 proti 0  zdr  0   
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy Jozefa Holuba, rod. , 
nar. , trvale bytom  , Levoča, SR ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj 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, 
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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: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 

                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku  

Hl. za 5 proti 0  zdr   0  
 
MR odporúča MZ vyhodnotiť a prijať návrh kúpnej zmluvy Sone Holubovej, rod. , 
nar.   , trvale bytom  , Levoča, SR ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 
a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj 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: ihneď        Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku  

Hl. za 5 proti 0  zdr   0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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 0 ks 
pre Jozefa Holuba, rod.  , nar.  , trvale bytom  , Levoča, SR, za kúpnu 
cenu 0,10  eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 288 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 28.02.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Predaj hnuteľného majetku  

Hl. za 5 proti 0   zdr  0   
 
MR odporúča MZ schváliť   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 0 ks 
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pre Soňu Holubovú, rod.  , nar.  , trvale bytom  , Levoča, SR, za kúpnu 
cenu 0,10  eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 288 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 28.02.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie 
vlastníckych práv 

Hl. za 5 proti 0  zdr   0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť v súvislosti so stavbou „REKONŠTRUKCIA 
MOSTA č. 3225-002 LEVOČSKÁ DOLINA“ uzavretie Dohody o určení výšky a spôsobe 
poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv (ďalej len „Dohoda“), podľa 
ustanovenia § 35, ods. 3 Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení, medzi mestom 
Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako Vlastníkom pozemku a Prešovským 
samosprávnym krajom, so sídlom Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 378 704 75, 
správcom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, so sídlom Jesenná 14, 080 
05 Prešov, IČO: 37 936 859 ako Žiadateľom, za týchto podstatných obsahových podmienok 
Dohody:   
a) Žiadateľ požiada príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva o vydanie rozhodnutia  

o trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov a to: pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom 
území Levoča, v lok. ul. Levočské kúpele – parc. č. KN-C 7013/58 – ost. pl., s výmerou 
22 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 76/2020, vyhotoveného dňa 
31.07.2020 Ing. Pavlom Basaríkom GEOPLÁN, L. Svobodu 4885/91, Poprad, IČO: 
51747545, z pozemku parc. č. KN-E 6679/1 – trv. tr. porast, t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča;  

b) na základe znaleckého posudku č. 9/2020, vyhotoveného dňa 22.09.2020 znalcom Ing. 
Róbertom Dulom, Poprad vo veci: „Výpočtu výšky náhrady za stratu mimoprodukčných 

funkcií lesa (odvod) v zmysle § 9, ods. 1 zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v z.n.p., 

pre účely trvalého vyňatia lesných pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 

Levoča, okres Levoča, v zmysle geometrického plánu č. 76/2020 zo dňa 31.7.2020 

vyhotoviteľ Geoplan Poprad“ sa výška náhrady za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 
35, ods. 1 Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení nestanovuje, z dôvodu, že na 
novovytvorenej  parcele č. KN-C 7013/58 sa nenachádzajú lesné dreviny;  

c) s poukazom na znalecký posudok uvedený pod písm. b) týchto podmienok  je výška náhrady 
za obmedzenie vlastníckych práv 0 eur; preto ani určenie spôsobu jej poskytnutia sa 
neuplatňuje. 

T: 30.04.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Odňatie a zverenie majetku z/do správy 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0    
 
MR odporúča MZ schváliť v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení odňatie pozemku s účinnosťou od 01.01.2021:  
 parc. č. KNC 3267/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2 609 m2 v areáli ZŠ Š. 

Kluberta, v obstarávacej cene 8 660,29 eur; 
zo správy Základnej škole, Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča, so sídlom: Námestie Štefana 
Kluberta 10, 054 01 Levoča, IČO: 37873792. 
T: 30.04.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
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                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Odňatie a zverenie majetku z/do správy 

Hl. za 5 proti 0  zdr 0     
 
MR odporúča MZ schváliť  v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku 
s účinnosťou od 01.01.2021:  
 inv. č. 2/722/271 – Garáž na Sadovej ulici súp. č. 3474, na pozemku parc. č. KNC 3267/2, 

v obstarávacej cene  
5 000 eur, oprávky 834 eur, v zostatkovej cene 4 166 eur; 

 inv. č. 2/722/272 – Garáž na Sadovej ulici súp. č. 3475, na pozemku parc. č. KNC 3267/3, 
v obstarávacej cene  
4 000 eur, oprávky 668 eur, v zostatkovej cene 3 332 eur; 
a pozemkov: 

 parc. č. KN-C 3267/1 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 2552 m2, nádvorie a ihrisko 
v areáli ZŠ Š. Kluberta, v obstarávacej cene 8 471,10 eur; 

 parc. č. KN-C 3267/2 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 35 m2, na pozemku je 
umiestnená garáž súp. č. 3474, v obstarávacej cene 116,17 eur; 

 parc. č. KN-C 3267/3 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 22 m2, na pozemku je 
umiestnená garáž súp. č. 3475, v obstarávacej cene 73,02 eur;     

 parc. č. KN-C 3266 – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 221 m2, nádvorie v areáli ZŠ 
Š. Kluberta, v obstarávacej cene  4 420 eur;  

do správy Základnej škole, Štefana Kluberta 10, 054 01  Levoča, so sídlom: Námestie Štefana 
Kluberta 10, 054 01 Levoča, IČO: 37873792. 
T: 30.04.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Dohoda o uznaní dlhu 

Hl. za 5 proti 0  zdr  0   
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za nedoplatok 
na nájomnom a službách spojených s užívaním nájomného bytu , na adrese Kláštorská č. 20,  
súp. číslo 535, Levoča v celkovej  sume 325,05 eur (za mesiace 4,6,7,8/2020) a príslušenstvo 
pre p. Vieru Čonkovú, nar.  a manž. Ondreja Čonku, nar. ,obaja trvale bytom  
 , Levoča. Mesačne splácať vo výške 80 eur, vždy do konca príslušného mesiaca.  

T: 28.02.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Zmena nájomcu – pridelenie bytu 

Hl. za  proti   zdr     
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 3 na  prízemí  
bytového domu súp. č. 3267 na adrese Levočské Lúky  č. 26 v Levoči pre p. Evu Kočkovú, nar. 
  a Ladislava Kočka, nar.  , obaja trvale bytom Levočské Lúky č. 26, 054 01 
Levoča, na dobu určitú 1 rok, s účinnosťou od 01.02.2021, pod podmienkou dodržania 
ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 01.02.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 25 
K bodu: Zmena nájomcu – pridelenie bytu 

Hl. za 5 proti 0  zdr  0   
    

MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 12, nachádzajúci 
sa  na I. poschodí bytového domu, súp. č. 3268 na adrese Levočské Lúky č. 27 v Levoči pre p. 
Sáru Pollákovú, nar.  , trvale bytom   , Levoča s manželom Miroslavom 
Pollákom, trvale bytom  , Levoča, na dobu určitú – 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení 
bytu doterajším nájomcom, po opravách v byte a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 31.12.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Prenájom nebytových priestorov – schválenie podmienok OVS 

Hl. za 5 proti  0 zdr  0   
 
MR odporúča MZ schváliť prenájom nebytového priestoru skladu s výmerou 221 m2, 
nachádzajúceho sa v objekte súp. č. 2857, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 4588/5 v k. 
ú. Levoča v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča, Novoveská cesta, formou obchodnej 
verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení a schváliť tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) účel nájmu   : skladové priestory 
b) minimálna výška nájomného : 20 eur/m2/rok 
c) doba nájmu   : neurčitá 
d) výpovedná lehota  : tri mesiace 
e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 

14.00 hod. dňa, ktorý predchádza dňu konania zasadnutia majetkovej komisie v tom 
ktorom mesiaci; 

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nebytový priestor – 
Novoveská cesta 40“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 
25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01  Levoča; 

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

návrhov len so súhlasom mesta; 
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z predložených návrhov mesto 

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

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

podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 

T:  31.12.2020         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                                Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Vecné bremeno 

Hl. za 5 proti  0 zdr   0  
 

MR odporúča MZ schváliť v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení  v súvislosti s realizáciou nabíjacej stanice pre elektromobily uzavretie 
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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 spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35 823 551, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava 
ako budúcim oprávneným z vecného bremena za týchto podstatných obsahových podmienok 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby nabíjacej stanice pre 

elektromobily na vlastné náklady na pozemkoch vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča: parc. č. KN-C 7119 a parc. č. KN-C 7118/1,  VN kábel pre 
pripojenie elektrotransformátorovej stanice,  a na pozemku parc. č. KN-C 7118/1 aj 
elektrotransformátorovú stanicu v súlade s koordinačnou situáciou vypracovanou dňa 
02.11.2020 Michalom Némethom, Západoslovenská energetika, a. s.;    

b) po zrealizovaní pripojenia elektrotransformátorovej stanice a elektrotransformátorovej 
stanice budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie VN kábla pre 
pripojenie elektrotransformátorovej stanice a  elektrotransformátorovej stanice 
s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c)  záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému 
z vecného bremena zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle 
bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča: parc. č. KN-C 7119 a parc. č. KN-C 7118/1,  t. č. zapísané 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie VN kábla pre pripojenie 

elektrotransformátorovej stanice a na pozemku parc. č. KN-C 7118/1 aj 
elektrotransformátorovú stanicu v súlade  s koordinačnou situáciou vypracovanou dňa 
02.11.2020 Michalom Némethom, Západoslovenská energetika, a. s.; 

- 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 VN kábla a elektrotransformátorovej stanice; 

- 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; 

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

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

h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
i) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 7,50 eur/m2 záberu stavebne dotknutého 

pozemku; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie 
vecného bremena. 

T: 31.03.2021         Z: Mgr. Drahomirecký 
                                                                                                               Mgr. Kučka 
 

4. Zmena rozpočtu č. 5 

Mgr. Kamenický – bližšie vysvetlil.  
- v príjmovej časti navrhujeme navýšiť finančné prostriedky o 311 608 eur 
- predpokladaný príjem z podielových daní do konca roka je cez 6 mil. 800 tis.eur 
- uvidíme výpadky v novembri a decembri, predpokladáme 300 tis. eur a viac 
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- navýšenie miezd na správe úradu, aj z dôvodu celoplošného testovania 
- mala by byť refundovaná nejaká čiastka, ale koľko, to netušíme 
- ak prídu nejaké finančné prostriedky zo štátu, pôjdu do prebytku rozpočtu na budúci rok 
- zníženie príspevku pre TSML - pôjde len o presun z bežných do kapitálových výdavkov  
- školstvo – mesto dostalo finančné prostriedky na refundáciu  materských škôl skoro                    

vo výške 200 tis. eur kvôli Covidu 19 
- finančné prostriedky sú rozdelené na školy a školské zariadenia, zohľadňujú navýšenie 

príjmu 
- výdavky na školské zariadenia navrhla finančná komisia a odsúhlasila podľa jednotlivých 

žiadostí škôl a školských zariadení 
- do konca roka by sme mali dostať ďalšie finančné prostriedky na Základnú umeleckú 

školu, presunieme ich do prebytku na ďalší rok 
- zákon nám umožňuje tieto finančné prostriedky použiť na náš účel 
- môžeme ich následne použiť na kapitálové výdavky na ihrisko pri ZŠ G. Haina 
- uvidíme, aká bude potreba na budúci rok pri tvorbe rozpočtu 
- kapitálové príjmy sú zreálnené 
- finančné prostriedky na plavecký bazén už máme na účte 
- kapitálové výdavky 32 tis. eur z rekonštrukcie NMP – II. etapa, časť B časti presúvame na 

NMP – rekonštrukcia II. etapy, časť A - uvidíme, ako sa vyvinie reklamácia 
- ak nebudú potrebné tieto finančné prostriedky, presunieme ich do rekonštrukcie NMP II. 

etapa, časť C 
- navýšenie na projekt uhlíkovej stratégie vo výške 20 188 eur – je to projekt, nemáme 

toľko finančných prostriedkov, preto použijeme preklenovací úver 
- navýšenie na opravu strechy meštianskeho domu NMP č. 43 o 800 eur je výsledkom 

verejného obstarávania 
- IBV Plantáž – ak by sme odkupovali pozemky naspäť, budeme tiež potrebovať finančné 

prostriedky, 50 tis. eur je suma za projektovú dokumentáciu a 120 tis. eur za spätné 
odkúpenie pozemkov 

- 32 415 eur na IBV Krupný jarok – ide o navýšenie 
- 32 400 eur na plavecký bazén – tiež navýšenie 
- školstvo – podľa požiadaviek škôl podelila finančné prostriedky  finančná komisia. 

JUDr. Papcun – finančné prostriedky na plavecký bazén, to je na projektovú dokumentáciu? 
- čo sa týka firmy AZOR, v akom je to stave? 

Ing. Vilkovský, MBA – 4.11.2020 bolo jednanie s konateľom spoločnosti AZOR, kde sme sa 
dohodli na odkúpení projektovej dokumentácie v hodnote 50 tis. eur a 120 tis. eur za vrátenie 
pozemkov 
- dnes som volal s konateľom firmy a p. Zoričák povedal, že 50 tis. eur za projektovú 

dokumentáciu je nízka cena 
- upozornil som ho, že čakáme, čo nám pošlú do 26.11.2020 do zasadnutia MZ a tiež, že my 

už máme v úprave rozpočtu 120 tis. eur na kúpu pozemkov a 50 tis. eur na odkúpenie 
projektovej dokumentácie 

- uvidíme, čo pošlú do 26.11.2020. 
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JUDr. Papcun – v rámci projektovej dokumentácie máme na mysli aj právoplatné stavebné 
povolenie? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – malo by to byť v tom 
- na stretnutí so zástupcom firmy Azor bola prítomná aj JUDr. Bašistová Virová ako právny 

zástupca mesta 
- je svedkom jednania 
- neviem, čo sa zmenilo 
- upozornil som p. Zoričáka, že z našej strany dohoda platí. 

p. Kravecová – kde sa plánuje bazén? 
 
p. Čurilla – v areáli starej plavárne 
- štúdia v rozsahu pre územné rozhodnutie 
- potom bude treba už len realizačný projekt.  

 
Ing. Vilkovský, MBA – keď tá dohoda nebude platiť, my firme AZOR peniaze nedáme 
- my by sme získali autorské práva a projektovú dokumentáciu a mesto by tam mohlo niečo 

plánovať.  

JUDr. Papcun – ak by sme to získali za 50 tis. eur, bolo by to veľmi dobre. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – nestihlo by sa to v tomto volebnom období, ale bolo by to pripravené 
na ďalšie volebné obdobie. 
 
JUDr. Papcun – prečo navrhujeme zníženie finančných prostriedkov pre šport? 
 
Mgr. Kamenický – z nájmov presúvame na TSML, lebo situácia je aká je a činnosť 
športových klubov je obmedzená. 
 
JUDr. Papcun – zníženie o 5000 eur pre ZZ PO Krúžok? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – 5 000 eur  pomôže bežeckému areálu? 
 
JUDr. Papcun – mali sme vyčlenené v rozpočte 20 tis. eur, dostali sme 10 tis. eur a ďalších 5 
tis. eur bolo sľúbených. 
 
p. Kravecová – deje sa tam niečo? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – o kontrolu som požiadal výkonného pracovníka ja, lebo to, čo napísal 
p. Baláž v maile sa nezakladá na pravde 
- to nie sú jeho súkromné peniaze. 

JUDr. Papcun – pripravuje sa areál, blíži sa sezóna 
- pripravím to ako poslanecký návrh. 

p. Kellner – ako riešia iné mestá dotáciu pre TSML? 
- v Spišskej Novej Vsi je to o dotáciách 
- kluby platia  zo svojho 
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- teraz sú to čísla, ktoré nevie nikto skontrolovať 
- reálne nie je hodina zaplatená, je to dotácia na činnosť TSML 
- kluby nech platia 1 euro.  

JUDr. Papcun – TSML mali pred dvoma rokmi kontrolu z NKÚ a bolo to vytknuté v kontrole 
- je to v rozpore so zákonom.  

p. Kellner – my schválime, že hodina stojí euro a zvyšok budeme dotovať.  
 
Mgr. Kamenický – audítor upozorňoval na tento problém roky 
- potom NKÚ to už vyslovene dalo na papier.  

p. Kellner – ja si dám cez víkend stretnutie s p. Košalkom, nech vysvetlí, ako to robia 
v Spišskej Novej Vsi 
- momentálne sú športoviská prázdne a TSML ušetrili niečo? 
 
p. Čurilla – áno ušetrili, išli na kapitály, neprejedli sa.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – môžeme sa s p. Košalkom stretnúť spoločne.  
 
p. Kellner – bude to prehľadné.  
 
Mgr. Kamenický – TSML majú hodiny presne odsledované a  na základe toho dávajú faktúry 
- čas, ktorý tam športové kluby strávia je presne odsledovaný. 

p. Dunčko – v Spišskej Novej Vsi je firma, ktorá má na starosti len športoviská.  
 
p. Lorko – reálna faktúra sa robí na základe hodín.  
 
p. Kellner – z môjho pohľadu sa vyrieši veľa 
- ide o lepšiu hodnotu za peniaze 
- náš štadión sa málo používa 
- hodina prevádzky národného futbalového štadióna je nižšia než u nás, ale ide o to, že náš 

sa málo používa.  

JUDr. Papcun – potom hovoríš, že cena za štadión je zle nastavená.  
 
p. Kellner – TSML majú nastavené jednotkové ceny a to je zlé 
-  nebude snaha, aby bol štadión prázdny.  
 
p. Dunčko – nie sú obmedzovaní 

- majú toľko hodín, koľko majú.  
 
p. Kellner – ja počúvam, že nemajú 

- dosiahla by sa lepšia efektívnosť.  
 
p. Čurilla – máme živé stavby a nevieme, čo nám prinesú 
-    ten rok je mimoriadne ťažký a špecifický, šetrenie sme nastavili razantne 
- veľa sa však investovalo 
- našou ambíciou je vytvoriť prebytok štandardný a stabilizovať na najbližšie roky 
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- tak to treba zachovať a rešpektovať aj v mestskom zastupiteľstve. 

UZNESENIE č. 28 
 K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za 5 proti  0 zdr 0    
 

MR odporúča  MZ schváliť   zmenu rozpočtu č. 5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c, 
5/d mesta Levoča na rok 2020.   
T: ihneď          Z: Mgr. Kamenický                                                                                                                
                                                                                                            Mgr. Kučka 

UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5 

Hl. za 5 proti 0  zdr  0   
MR odporúča  MZ schváliť  čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi 
príjmami a výdavkami kapitálového rozpočtu  vo výške 20 406 eur na investičnú akciu  
„Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie“.  
T: ihneď      
   Z: Mgr. Kamenický 

                        Mgr. Kučka 
 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2020 o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 
a drobné stavebné odpady 

Mgr. Kamenický – bližšie vysvetlil.  
- ide o navýšenie poplatku za TKO u fyzickej osoby o 3 eurá/rok 
- dôvodom je navýšenie poplatku za uskladnenie TKO 
- navýšenie poplatku je  o 12,50 eur za tonu, ročne sa vyvezie 3500 ton 
- toto navýšenie nezohľadňuje nové poplatky, ktoré vzniknú v novom roku 
- nové poplatky budú za kuchynský odpad, navýšenie môže byť až o 60 tis. eur 
- TSML súťažia spaľovanie tohto odpadu, ale to ešte nie je zahrnuté v tomto VZN 
- tu je zahrnuté len navýšenie o 12,50 eur/tona. 

JUDr. Papcun - ako sa to prejaví, myslím, tú cenu za kuchynský odpad? 
 
Mgr. Kamenický – je to niečo nové, TSML momentálne súťažia 
- bude to reálne až v budúcom roku.  

Ing. Vilkovský, MBA – malo by dôjsť k zmene spracovateľa odpadu podľa súťaže TSML 
a spracovateľ má aj spracovanie kuchynského odpadu 
- v tom prípade nemusíme mať náklady na zriadenie nádob na kuchynský odpad, bez 

navýšenia o 60 tis. eur 
- bez ohľadu nato, či to bude dodávateľ, či má spaľovanie, či nie, teda v našom prípade 

firma Brantner, cena za kuchynský odpad pôjde hore 
- ak by sme šli k spaľovateľovi odpadu, nemusíme navýšiť cenu za kuchynský odpad 

najbližšie 2 roky 
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- viem o tom, že minister ŽP SR ustúpil, že k 1.1.2021 nemusí byť zavedená likvidácia 
kuchynského odpadu pre samosprávy. 

JUDr. Papcun – toto navýšenie nám kryje náklady, ak prejdeme na spaľovanie kuchynského 
odpadu? 
 
Mgr. Kamenický – zatiaľ nie.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – je to aj problém veľkých miest  a o chvíľu to bude problém aj 
menších miest 
- v Košiciach a v Prešove je cena určená na obyvateľa a rok tak, že v Košiciach sa búria, 

prečo majú v Prešove o 40 eur na tonu nižšie poplatky 
- to je už politika zberových spoločností a môže to prejsť aj k nám do Levoče a okresných 

miest 
 

- treba opatrne narábať s kalkuláciami 
- bude to veľký problém od 1.1.2023 

JUDr. Papcun – kde bude prekladisko? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – na zbernom dvore. 
 
JUDr. Papcun – som členom komisie pre reformu odpadového hospodárstva 
- čo sa posunulo za ¾ roka s projektami na stojiská? 

Mgr. Kamenický – netuším, projektanti sa vyhovárali na COVID 19 
- teraz aktuálne neviem. 

JUDr. Papcun – stojiská sú jedinou cestou na zníženie poplatku za TKO.  
- je to udržateľné, keď neprejdeme na množstvový zber? 

Mgr. Kamenický – nie, jedinou možnosťou sú stojiská. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – my sme uvažovali ešte nad kompostovaním a tým pádom by bolo 
postarané aj o kuchynský odpad 
- firme by už išiel len jeden kontajner.  

p. Kravecová – videla som v televízii reportáž o meste Nitra ako inteligentné mesto, smeti 
majú pod zemou. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – firmy mali prístup k čerpaniu eurofondov, mohli to vybudovať. 
 
JUDr. Papcun – koľko je doplatok mesta za TKO? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – okolo 100 tis. eur/ročne. 
 
p. Čurilla – doplatok plynie z toho, že máme neplatičov 
- my chceme, aby sa  už od 1.1.2020 vozil TKO do spaľovne v Košiciach 
- TSML do budúcna uvažujú o vybudovaní kompostárne, lebo máme pozemok, prístupnú 

lokalitu 
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- chceli by sme získať zdroje na jej vybudovanie 
- toto by nám veľmi pomohlo 
- ak by sme teraz išli do spaľovne, máme k dobru 2 roky, kým vybudujeme kompostáreň 
- problém , že suma je okolo 500 tis. eur na vybudovanie kompostárne, čo by sme museli 

kryť z dlhodobého úveru a splácať z nájmu 
- ak chceme riešiť odpadové hospodárstvo, je to dobrá cesta 
- ako poslanci by sme mali stáť za koncepciou, ktorú pripravujú TSML. 

 
JUDr. Papcun – súhlasím, že inej cesty niet 
- presadzovanie bude náročné, v rodinných domoch sa to dá zaviesť, problém bude                      

v bytovkách. 

 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2020 o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.  

Hl. za 5 proti 0  zdr    0 
 

MR odporúča  MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2020, 
ktorým sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016 a v znení VZN č. 8/2017 a v znení 
VZN č. 10/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kamenický 

                 Mgr. Kučka 

6. Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej 
školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a 
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom 
uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej 
osoby a fyzickej osoby 

Mgr. Kamenický – bližšie vysvetlil.  
- ide o poníženie dotácie mesta pre školstvo, konkrétne pre materské školy, nakoľko bola 

navýšená dotácia zo strany štátu.  

UZNESENIE č. 31 
K bodu: Zmena prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a 
dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a 
fyzickej osoby 

Hl. za 5 proti 0   zdr  0   
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MR odporúča  MZ schváliť  zmenu prílohy 1, tabuľka 1 VZN č. 9/2017 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa 
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby. 
T: ihneď                Z: Mgr. Kamenický 

Mgr. Kučka 

 
7. Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny 

a doplnky č.18   -  Kežmarská cesta III   

Ing. Petrášová  – bližšie vysvetlila 
- ide o zmenu územného plánu na základe žiadosti p. Kellnera 
-  všetko je uvedené v dôvodovej správe k materiálu 
- stanoviská orgánov štátnej správy sú zahrnuté v stanovisku 
- aj Okresný úrad Prešov vydal súhlasné stanovisko.  

UZNESENIE č. 32 
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   -  
Kežmarská cesta III               

Hl. za 5 proti 0   zdr  1   
 

MR odporúča MZ zobrať na vedomie: 
1. Správu o prerokovaní návrhu Územného plánu  mesta Levoča, Z a D Zmeny a doplnky č.18   

-  Kežmarská cesta III, vypracovanú Ing. arch. Vladimírom Debnárom,  odborne spôsobilou 
osobou na  obstarávania ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona , (reg. č. 294). 

 
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok k  návrhu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny 

a doplnky č.18 - Kežmarská cesta III podľa § 22 stavebného zákona. 
 
3. Výsledok preskúmania návrhu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č. 18 - 

Kežmarská cesta III Okresným  úradom v Prešove podľa § 25 stavebného zákona ( 
stanovisko OÚ Prešov OÚ-PO-OVBP1-2020/044939-002 zo dňa 17.09.2020. 

4. Informáciu, že k návrhu VZN Mesta Levoča č. ......../2020, ktorým sa podľa §27 ods.3 
stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča Zmeny a doplnky 
č. 18   -  Kežmarská cesta III neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne 
pripomienky. 
T: 26.11.2020          Z: Ing. Petrášová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 33 

K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   -  
Kežmarská cesta III               

Hl. za 5 proti 0  zdr 1    
 
MR odporúča MZ schváliť:  
1. 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 Územný plán mesta Levoča, Zmeny 
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a doplnky č. 18   -  Kežmarská cesta III  spracovaný Ing. arch. Martinom Oravcom, 
autorizovaným architektom SKA. 
2. podľa  § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č..............., ktorým sa 
podľa §27 ods. 3 stavebného zákona  vyhlasuje  Záväzná časť Územného plánu mesta Levoča, 
Zmeny a doplnky č.18 - Kežmarská cesta III,  schváleného uznesením  Mestského 
zastupiteľstva v Levoči   č.......... zo dňa.......... . 
T: 26.11.2020          Z: Ing. Petrášová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 34 

K bodu: Návrh zmeny Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   -  
Kežmarská cesta III               

Hl. za 5 proti 0  zdr  1   
 

MR odporúča MZ žiadať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie ÚPP 
a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:  

 
1. Zverejniť záväznú časť Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18 - Kežmarská 

cesta III vyvesením na úradnej tabuli obce najmenej na 30 dní, ako aj iným obvyklým 
spôsobom v zmysle § 27 ods.4 písm. a) stavebného zákona. 
             

2. Označiť dokumentáciu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   -  
Kežmarská cesta III schvaľovacou doložkou v zmysle § 28 ods.1 stavebného zákona. 
 

3. Uložiť Územný plán mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18   -  Kežmarská cesta III    
v zmysle § 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. 
 

4. Vyhotoviť o obsahu Územného plánu  mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18 - Kežmarská 
cesta III  registračný list v zmysle § 28 ods. 5 stavebného zákona a spolu s kópiou uznesenia 
o schválení doručiť Ministerstvu dopravy a výstavby   Slovenskej republiky. 
       

     T: do 3 mesiacov od schválenia územného plánu    Z: Ing. Petrášová 
               Mgr. Kučka 

 
8. Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči, II. etapa – časť C 

Ing. Petrášová  – bližšie vysvetlila 
- ide o vstup do verejného obstarávania na výber dodávateľa 

 
p. Lorko – v minulosti bola diskusia ohľadom projektu, kde projektantky nesúhlasili so 
zásahom do projektu 

- ako je to teraz? 

Ing. Petrášová – pristúpili k zmenám, čo sa týka vstupov aj hĺbkovej kanalizácie, ako aj úpravy 
stromov. 
 
JUDr. Papcun – ako to bude so stromami? 
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Ing. Petrášová – podľa dendrologického prieskumu je 15 stromov určených na dožitie a 6 ks sa 
musí odstrániť 
- bude tam dláždená plocha. 

P. Kravecová – ale parkovisko tam nebude? 
 
Ing. Petrášová – nie, nikdy tam ani nemalo byť parkovisko 
- ide o spevnenú plochu pre potreby mesta na stánky, trhy a a podobné aktivity, 

zhromažďovanie obyvateľov.  

Ing. Vilkovský, MBA – všade bude odkladacia podmienka 
- my budeme vedieť už v decembri, ako sa schváli štátny rozpočet, či nám schvália finančné 

prostriedky.  

p. Kravecová –  bude sa začínať tohto roku? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – nie, tohto roku nie. 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči , II. etapa- časť C 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0    
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavebných prác na zákazku „Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči , II. etapa- časť 
C“ 
T: ihneď          Z: Ing. Petrášová 
                    Mgr. Kučka 

9. IBV Krupný jarok v Levoči – I. etapa          
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  

Ing. Petrášová  – bližšie vysvetlila. 
 
p. Kravecová – je tam čulý stavebný ruch 

- je  dobré počasie.  
 

Ing. Vilkovský, MBA – sú aj sťažnosti i na znečistenie prostredia, ale potrebné je upovedomiť 
stavbyvedúceho.  

 

p. Lorko – kanalizácia bude vyvedená  do potoka? 
 

Ing. Petrášová – do odvodňovacieho rigolu. 
 

JUDr. Papcun – financovanie? 
 

Ing. Petrášová – my investične kryjeme cesty, chodníky, plynovod, verejné osvetlenie 



23 
 

- príjem bude z predaja pozemkov.  

Ing. Vilkovský, MBA – všetko je s odkladacou podmienkou z predaja pozemkov.  
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: IBV Krupný jarok v Levoči – I. etapa 

Hl. za 6 proti 0  zdr  0   
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavebných prác na zákazku „IBV Krupný jarok v Levoči – I. etapa“. 
T: ihneď          Z: Ing. Petrášová 
                    Mgr. Kučka 

10. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok  2020  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  

Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.  
- ide o návrh športovej komisie. 

UZNESENIE č. 37 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 

Hl. za 6 proti 0   zdr   0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 

4 ods. 5  
VZN mesta Levoča č.3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu: 

a) v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B- športové projekty, podujatia 
a podpora individuálnych športovcov VZN mesta Levoča č. 3 /2019 

1. XC Ski team, Levoča       200 eur 
2. XC Ski team, Levoča       200 eur 
3. XC Ski team, Levoča       200 eur 
4. Klub sebaobrany Wing tsung                                400 eur 

T: ihneď                   Z: PaedDr. Choborová 
                Mgr. Kučka 

 
11. Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru  a cestovný ruch 

pri MsZ v Levoči 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.  
- zistíme na zasadnutí MZ, či je vôľa predsedu komisie zvoliť nového člena. 

p. Čurilla – komisia má dosť členov. ale predsedníčka komisie sa vyjadrí na MZ, či žiada 
doplniť člena. 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru a cestovný ruch pri Mestskom 
zastupiteľstve  v Levoči.  

Hl. za 6 proti 0  zdr  0   
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MR berie na vedomie  vzdanie  sa Mateja Petrociho z funkcie člena komisie pre kultúru 
a cestovný ruch pri Mestskom zastupiteľstve v Levoči. 
T: ihneď          Z: Mgr. Babicová 

                Mgr. Kučka 
 

12. Informácia o vydaní doplnku č. 27 k Organizačnému poriadku 
Mestského úradu Levoča 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  

Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.  
- ide o nové pracovné miesto na oddelení IČ, ÚP a ZP, financovanie je cez ÚPVSaR 

UZNESENIE č. 39 
K bodu: Informácia primátora mesta o zmene organizačného poriadku Mestského úradu                      
v Levoči 

Hl. za 6 proti 0  zdr 0    
 
MR berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku  
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 11. 2020.  
T: 30. 11. 2020         Z: Ing. Lisoňová  

     Mgr. Kučka 

 
13. Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej 

spoločnosti založenej mestom – Sociálnom podniku mesta 
Levoča, s.r.o.,r.s.p. 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  

Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.  
 
JUDr. Papcun – bude na zasadnutí MZ samostatný bod Sociálny podnik s.r.o. Levoča? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – áno 

- dozorná rada a VZ zodpovedala nejaké otázky 
- JUDr. Murín naznačil IBV v Spišskom Podhradí, prečo je taká lacná, tak si aj k tomu 

pripravím príspevok 
- aj informácie k IBV Plantáž 
- konateľ Sociálneho podniku s.r.o. Levoča dostal úlohy, uvidíme, ako sa ich zhostí.  

p. Kellner – neviem, ako pomôcť tomuto podniku 
- ani to, aký zmysel má tento podnik pre mesto.  
 
p. Čurilla – zmysel sociálneho podniku by bol pre mesto 
- niekedy to bola Stavebná prevádzkareň, pretransformovali sme ju na Sociálny podnik 

s.r.o.,   
- len neviem, či  je konateľ stotožnený s jeho činnosťou 
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- čítal som uznesenie dozornej rady, kde odporúča dať celú IBV Krupný jarok Sociálnemu 
podniku s.r.o. a tomu vôbec nerozumiem 

- dozorná rada by mala veci dozorovať a vyvíjať tlak na konateľa 
 

 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti založenej 
mestom – Sociálnom podniku mesta Levoča, s.r.o.,r.s.p. 
Hl. za 6 proti 0  zdr  0   
 
MR odporúča MZ vziať na vedomie vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady Sociálneho 
podniku mesta Levoča, s.r.o. r.s.p., IČO: 52478157 so sídlom Probstnerova cesta 673/9, 
Levoča, PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu.  
T: 30. 11. 2020         Z: Ing.  Lisoňová  
                       Mgr. Kučka  
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti založenej 
mestom – Sociálnom podniku mesta Levoča, s.r.o.,r.s.p. 
Hl. za 6 proti 0  zdr    0 
 
MR odporúča MZ schváliť voľbu .................................... ako zástupcu mesta Levoča v 
Dozornej rade Sociálneho podniku mesta Levoča, s.r.o. r.s.p., IČO: 52478157 so sídlom 
Probstnerova cesta 673/9, Levoča.  
T: 30. 11. 2020         Z: Ing. Lisoňová  
                           Mgr. Kučka 
 

 
14. Návrh cenníka  Technických služieb  mesta Levoča            

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  

Mgr. Minďaš – bližšie vysvetlil 
- ide o zmeny v poplatkoch za cintorínske služby 
- odsúhlasené všetko s PSK 
- ďalšia položka v cenníku je nálepka na smetnú nádobu podľa druhu odpadu. 

p. Kravecová – budú sa robiť chodníky medzi hrobmi na cintoríne? 
 
Mgr. Minďaš - nie, zatiaľ na tento účel nie sú vyčlenené v rozpočte mesta finančné prostriedky.  
 
p. Kravecová – dá sa zabezpečiť mikrofón k hrobom? 
 
Mgr. Minďaš – mikrofón je k dispozícii.  
 
JUDr. Papcun – aký je režim zimného štadióna po uvoľnení opatrení? 
 
Mgr. Minďaš – zimný štadión neprevádzkujeme z ekonomických dôvodov 
ľad sme nerozpúšťali, čakáme na uvoľnenie opatrení 
- určite je snaha klubu Spiš Indians, aby tréningový proces prebehol v počte 5 + 1 osôb 
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- od 1.12. by sme  vedeli ísť v tomto režime 
- oslovili sme 19 fyzických osôb, ktoré si prenajímajú zimný štadión ako hokejové partie 
- asi 4 skupiny by prišli, ale nie za cenníkovú cenu 
- počas opatrení, kde môže byť len 6 osôb, prichádza k tomu, aby sa znížila cena počas 

obmedzení 
- ale naše náklady sú rovnaké  
- ak sa rozhodneme 1.12. sprístupniť zimný štadión pre Spiš Indians, tak pre ostatné partie 

musíme znížiť cenu.  

JUDr. Papcun – takže náklady budú vynakladané ďalej, ale príjem  bude len zo 4 partií.  
 
p. Kellner – apelujú tým, že dávali 10 eur/ na osobu, čiže teraz by chceli dávať 60 eur za 6 osôb.  
 
JUDr. Papcun – môžu partie platiť 60 eur zatiaľ, kým sú tieto opatrenia? 
 
p. Čurilla – treba si uvedomiť, že je to hrozne drahé. 
 
p. Kellner – Spiš Indians majú peniaze na poplatky 
- mohli by dať dotáciu mestu.  

 
Mgr. Minďaš – my máme zmluvu, že Spiš Indians bude užívať zimný štadión bezplatne.  
 
p. Kellner – dalo by sa to ponížiť v našom rozpočte ako dotácia.  
 
Mgr. Minďaš – neviem, ako je  s tým stotožnený konateľ.  
 
p. Kellner – kto by rozhodoval o tom, že by bolo komunitné testovanie partií? 
 
Mgr. Minďaš – na prevádzku zimného štadióna platí povolenie pre 6 osôb, komunitné 
testovanie je pre hromadné a iné verejné podujatia.  
 
p. Kellner – teraz sa to zmení, lebo sa budú otvárať lyžiarske strediská.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – od dnešného dňa je mobilné odberové miesto v nemocnici Agel 
Levoča.  
 
Mgr. Minďaš – áno, ale my nemôžeme čakať, ktorá partia sa dá otestovať.  
 
JUDr. Papcun – takže spúšťame štadión 1.12.2020? 
 
Ing. Vilkovský, MBA – je to na rozhodnutí vedení mesta a riaditeľa TSML, teoreticky áno.  
 
p. Čurilla – nie, je to veľmi drahé.  
 
p. Kellner – má zmysel osloviť RÚVZ? 
 
Mgr. Mindaš – my s RÚVZ komunikujeme na dennej báze.  
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JUDr. Papcun – to je dané vyhláškou 
- komunitné testovanie je  len na verejných podujatiach.  

Ing. Vilkovský, MBA – je to problém, žeby mal Spiš Indians len suchú prípravu? 
 
p. Kellner – práve ju má, chceli využiť štadión v Spišskej Novej Vsi, ale nie je to možné, je 
využitý do noci.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – chápem, že sme poslední v regióne, ale nie sme v žiadnej vyššej súťaži.  
 
Mgr. Minďaš – my doplácame na zimný štadión minimálne, práve kvôli fyzickým osobám 
- štadión máme určený na prenájom v maximálnej možnej miere. 

 
p. Lorko – chcem poprosiť vedenie mesta, aby sa spustila prevádzka športovej haly pre športové 
kluby tak, aby tam boli maximálne 6 
- minimálne viem o basketbalistoch.  

Mgr. Minďaš –  jediný klub, ktorý chce trénovať, sú basketbalisti 
- čo sa týka hádzanárov, nedá sa to v tomto počte 
- dá sa to, ale budú to zvýšené náklady 
- budeme sa musieť  popasovať s fondom pracovného času u zamestnancov 
- príspevková organizácia sa neberie ako podnikateľský subjekt 
- prenájom športovej haly je v rámci našej hlavnej činnosti a nespadá do podnikateľskej 

činnosti.  

JUDr. Papcun – dajme do cenníka zníženie poplatku za zimný štadión pre takéto situácie. 
 
Mgr. Minďaš – ale to sa jedná len o zimný štadión, preto to nechcem do cenníka.  
 
JUDr. Papcun – ale bolo by to dobré, v prípade núdzového stavu.  
 
Ing. Vilkovský, MBA – teraz máme povolených 6 osôb, tak to by bolo 60 eur a ak by bolo 10 
osôb, tak 100 eur.  
 
JUDr. Papcun – nechať to na riaditeľovi TSML. 
 
p. Lorko – alebo dať na ½ hodinu prenájom.  
 
Mgr. Minďaš – to sa dá aj teraz. 
 
Ing. Vilkovský, MBA – porozmýšľajte do zasadnutia MZ a môžete pripraviť poslanecký návrh.  
 
p. Čurilla – vonku svieti slnko, športovci majú možnosť trénovať ináč. 
 
p. Lorko – a nemohla by sa otvoriť telocvična pri ZŠ ako náhrada za športovú halu? 
 
Mgr. Kučka – telocvik v školách nie je povolený, ale zistíme do zasadnutia MZ, ako to funguje 
po vyučovaní a aká je vyťaženosť telocviční.  
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UZNESENIE č. 42 
K bodu: Cenník Technických služieb mesta Levoča 

Hl. za 6 proti 0  zdr   0  
 
 
MR schvaľuje Cenník Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2021 podľa 
preloženého návrhu.  
T: ihneď          Z: Mgr. Minďaš 

 
 

15. Záver 
 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestskej rady v Levoči 
za účasť a ukončil 13. zasadnutie MR.  

 

 
 


