Mestské zastupiteľstvo v Levoči

ZÁPISNICA

č. 21
z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 26. 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 Mestského zastupiteľstva
v Levoči a otvoril 21. zasadnutie MZ. Konštatoval uznášaniaschopnosť poslancov MZ.
Ospravedlnil MUDr. Janku Surákovú a Mgr. Adrianu Kolečanyiovú. Určil návrhovú komisiu,
overovateľov zápisnice a zapisovateľku. Oboznámil prítomných poslancov s programom
rokovania MZ.
UZNESENIE č. 1
K bodu: Program zasadnutia MZ
Hl. za 13

proti 0

MZ schvaľuje program MZ.
T: ihneď

zdr 0

nehl. 0

Z: Ing. Vilkovský, MBA

UZNESENIE č. 2
K bodu: Návrhová komisia
Hl. za 13

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Mgr. Ladislav Ogurčák,
Miroslav Dunčko
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 3
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 14

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: JUDr. Pavol Papcun, RNDr. Vladimír Adamkovič
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
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2. Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Kučka - na 19. zasadnutí MZ dňa 24.9.2020 bolo prijatých 61 uznesení.
- v plnení sú uznesenia č. 7,23,25,27,34,55,56,57, 61, pozastavené uznesenie č. 44
- ostatných 51 uznesení bolo splnených
- na 20. zasadnutí MZ dňa 29.10.2020 bolo prijatých 6 uznesení. Všetky boli splnené.
Ing. Novotný – po 3-krát chcem požiadať o audítorovanú výročnú správu z Nemocnice
s poliklinikou Levoča za roky 2018, 2019.
Ing. Vilkovský, MBA – rozprával som sa s riaditeľom nemocnice
- všetko je zverejnené na stránke nemocnice
- aj správa audítora, aj individuálna účtovná závierka
- za roky 2016,2017,2018 určite, za rok 2019 nie som si istý.
Ing. Novotný – od júna by to malo byť zverejnené, podávali predsa daňové priznanie.
Ing. Vilkovksý, MBA – nie, lebo mali posunuté podanie daňového priznania do 31.10.2020.

UZNESENIE č. 4
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 15
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 19. a 20. zasadnutia MZ.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

3. Nakladanie s majetkom mesta
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Vilkovský, MBA – vedúci oddelenia majetkového vysvetlí všetky body naraz, potom bude
diskusia.
Mgr. Drahomirecký – bližšie vysvetlil dôvodové správy jednotlivých bodov a obrazové
prezentácie
- pri pani Matvejovej bol poslanecký návrh Ing. Novotného, že je potrebné získať súhlas
susedov s kúpou pozemku
- p. Matvejová predložila 2 písomné súhlasy, tretí súhlas je podľa vyjadrenia pani
Matvejovej ústny.
PhDr. Mgr. Cvoliga – vyjadrím sa k bodu č. 10, kde je zrušenie uznesenia týkajúce sa koncepcie
rozvoja mestských lesov
- súhlasím, ale mesto Levoča sa k tomu nejakou formou vráti
- potrebný návštevný poriadok Levočských vrchov, ktorý musí vypracovať Mesto Levoča
- za posledné obdobie dochádza k výstavbe rozhľadne na Marčuline a je tam výrazný
nárast áut
- komunikoval som s riaditeľom LML, požiadal som ho, aby boli rampy zamknuté
- videl som autá s ŠPZ Michalovce až na Javorine
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-

neviem, či to bol zámer nás poslancov, keď sme schvaľovali rozhľadňu, aby do stredu
Levočských vrchov chodili autá a preto som požiadal riaditeľa LML o uzamknutie rámp
mám kľúče od rámp ako zástupca vlastníka a poslanec MZ
budem chodiť odomykať a zamykať rampy, aby bol poriadok
lesný zákon pozná lesné cesty, kde autá nemajú čo robiť
Ernest Rusnák od začiatku deklaroval, že autá nebudú chodiť až k výhľadni.

JUDr. Murín – pán poslanec Cvoliga, nesúhlasím s Vami
- hovoríte o návštevnom poriadku
- riaditeľovi LML som navrhoval prísne opatrenia už pred zriadením komisie
- navrhujem komisiu nerušiť, práve ona môže spracovať návštevný poriadok
- predložená dôvodová správa je nepostačujúca
- prosím doručiť zápisnice zo zasadnutí komisie
- vy, pán poslanec Cvoliga, ako direktívne budete chodiť zamykať a odomykať rampy?
- ja som nebol oslovený takouto aktivitou
- zamestnanci LML majú kompetenciu vykonávať činnosť lesnej stráže
- lesné cesty nie sú vo vlastníctve mesta
- bolo by korektné, aby to robili
- mám už výstupy z poľovného združenia
- členovia výboru ich zvolávajú na zakúpenie nových kľúčov od rámp
- LML sú nato, aby boli využívané
- áno, zákon poukazuje nato, aby tam chodili len vlastníci lesov, teda u nás to je každý
jeden Levočan s trvalým pobytom v meste Levoča
- preto treba návštevný poriadok
- dám poslanecký návrh nezrušovať komisiu, ale aby MZ schválilo zmenu uznesení č. 47
a 15 a termín predĺžilo na 31. 12. 2021 a aby ste nás aj informovali o činnosti komisie
- budem sa pýtať prednostu MsÚ na výsledky možno každý tretí mesiac.
Ing. Novotný – chcel by som dať poslanecký návrh, že nesúhlasím so zrušením komisie
- je to reakcia na zamaskovanie ponuky poľovného revíru
- keďže sa to neudialo, mali ste vypracovať návrh na rozvoj LML
- neudialo sa to
- v tej koncepcii ste mali zahrnúť, aby LML využívali fotopasce, aby LML lepšie odhalili
priestupky
- pri koľkých incidentoch to nemáme ?
- potom by sme to mohli odstúpiť orgánom činným v trestnom konaní
- podľa zákona môžu na lesné cesty vstúpiť majitelia lesov, čiže obyvatelia Levoče
- predseda poľovného združenia navrhol ešte lepšiu ponuku
- tak komisiu ešte nerušte a nech pracuje.
JUDr. Papcun – je najvyšší čas, aby bol prijatý prevádzkový poriadok LML kvôli ľuďom, aby
sme si povedali ako chceme les rozvíjať
- tie autá idú proti turistickému režimu
- pýtal som sa p. Rusnáka, čo s dopravným režimom, povedal, že autá až k výhľadni
nepôjdu
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potrebné určiť, kde budú miesta pre autá a čo si môžu dovoliť
smerovať v prospech turistického využitia lesa
posilniť postavenie LML, aby mali kompetenciu riešiť priestupcov
akým subjektom to bude vypracované, na tom nezáleží, ale aby to bolo vypracované, je
najvyšší čas
všetky subjekty, ktoré vlastnia les, si ten les bránia
s rezervou beriem vyhlásenia o tom , že každý Levočan sa tam môže pohybovať
to ako keby sme boli my, občania SR, vlastníci štátnych parkov
mesto ako vlastník lesov má volených zástupcov a tí majú vypracovať prevádzkový
poriadok
ja sa za vypracovanie prevádzkového poriadku už dlhodobo prihováram.

RNDr. Adamkovič – poprosím vedenie mesta, aby koordinovali s inými mestami ako je Stará
Ľubovňa, Kežmarok situáciu s autami, pretože prechádzajú aj z tejto strany.
PhDr. Mgr. Cvoliga – navrhujem, aby sme o tom nerokovali a komisia by pokračovala ďalej.
JUDr. Papcun – ak nebudeme rokovať, treba upraviť lehotu v uznesení, pretože to bude ako
nesplnené uznesenie, tak potom schváľme návrh JUDr. Murína.
PhDr. Mgr. Cvoliga – tak svoj návrh beriem späť.
JUDr. Murín – bod č. 15 – uvoľnené skladové priestory
- ako skončil predchádzajúci vzťah?
Mgr. Drahomirecký – dohodou
- schvaľovali ste to na septembrovom MZ
- firma Helske požiadala o zníženie predmetu nájmu
- my sme uviedli, že nájomná zmluva je na dobu neurčitú a dá sa ukončiť dohodou.
JUDr. Murín – nový záujemca?
Mgr. Drahomirecký – nemám vedomosť
- uprednostnili sme preto, aby MZ schválilo verejnú obchodnú sťaž pre investorov
- ak bude súťaž neúspešná, využije to mesto.
UZNESENIE č. 5
K bodu: Zrušenie uznesenia
Hl. za 16

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ ruší 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,
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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. 6
K bodu: Kúpa nehnuteľností
Hl. za 16

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Ulica Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku
parc. č. KN-E 2631/4 – orná pôda s výmerou 10 m2 v podiele 23/24-in, 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. 7
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 16

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská Dolina,
k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/41 – 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 ••••••, 053 02 Odorín, 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. 8
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 16

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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
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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. 9
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 16

proti 0

zdr 0

nehl. 0

MZ schvaľuje 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 ••••••, 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. 10
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl. 0
MZ schvaľuje 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 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
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UZNESENIE č. 11
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 13

proti 0

zdr 3

nehl. 0

MZ schvaľuje 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 ••••••, 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. 12
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 1
proti 12
zdr 3
nehl. 0=neschválené
/kladne formulovaný návrh na uznesenie poslanci MZ hlasovaním neschválili/
MZ neschvaľuje 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. 13
K bodu: Predaj nehnuteľností
Hl. za 14
proti 0
zdr 2
nehl.0

MZ schvaľuje 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
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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, 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, 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. 14
K bodu: Vecné bremená
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl. 0
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 2675/7 – 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. 15
K bodu: Vecné bremená
Hl. za 15
proti 0
zdr 1
nehl 0
MZ schvaľuje 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 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
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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
UZNESENIE č. 16
K bodu: Zmena uznesení
Hl. za 16

proti 0

zdr 0

nehl 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje zmenu
uznesení MZ č. 47 zo dňa 21.11.2019 a č. 15 zo dňa 3.7.2020, ktorá spočíva v zmene termínu
na splnenie uznesení na 31.12.2021. Ostatné ustanovenia uznesení sa nemenia.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 17
K bodu: Predĺženie termínu plnenia uznesenia
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
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MZ schvaľuje 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. 18
K bodu: Predaj hnuteľného majetku
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ vyhodnocuje a prijíma 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, 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: 28.02.2020

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

UZNESENIE č. 19
K bodu: Predaj hnuteľného majetku
Hl. za 16

proti 0

zdr 0

nehl 0

MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy Soni 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: 28.02.2020

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 20
K bodu: Predaj hnuteľného majetku
Hl. za 16

proti 0

zdr 0

nehl 0

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 0 ks
pre Jozefa Holuba, rod. ••••••, nar. ••••••, trvale bytom ••••••, 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. 21
K bodu: Predaj hnuteľného majetku
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
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 0 ks
pre Soňu Holubovú, rod. ••••••, nar. ••••••, trvale bytom ••••••, 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. 22
K bodu: Odňatie správy a zverejnenie majetku do správy
Hl. za 16
proti 0

zdr 0

nehl 0

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Levoča v platnom znení 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
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 23
K bodu: Odňatie správy a zverejnenie majetku do správy
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou od
01.01.2021:
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 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. 24
K bodu: Prenájom nebytových priestorov – schválenie podmienok OVS
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ schvaľuje 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 schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)

účel nájmu
: skladové priestory
minimálna výška nájomného : 20 eur/m2/rok
doba nájmu
: neurčitá
výpovedná lehota
: tri mesiace
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;
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;
vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť;
navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži;
navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie
návrhov len so súhlasom mesta;
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;
oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;
oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa
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podmienky súťaže alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné.
T: 31.12.2020
UZNESENIE č. 25
K bodu: Zriadenie vecného bremena
Hl. za 15

Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

proti 0

zdr 0

nehl 1

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou: „Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina“
zriadenie vecného bremena v prospech Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s., so
sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, SR, IČO: 36 485 250 ako oprávneného z vecného
bremena, spočívajúceho v povinnosti Mesta Levoča ako povinného z vecného bremena:
- strpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností
na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča parc. č. KN-C 6833/1, 6833/4, 6834/1, 6916/26, 7195/2,
8731, 8732, 6916/1, 6916/36 a na pozemku parc. č. KN-E 6895, t. č. zapísaného v katastri
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376, k. ú. Levoča (ďalej len „slúžiace pozemky“)
umiestnenie a užívanie vodných stavieb „SO 02 Splašková kanalizácia“ a „SO 03 Verejný
vodovod“ realizovaných v rámci hlavnej stavby „Technická infraštruktúra Levoča – Levočská
Dolina“ (ďalej len „vodné stavby“) v rozsahu podľa Geometrického plánu č. 109/2020 na
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch
KNE 6895, KN C 6916/1, 8732, 8731, 6916/26, 6916/36, 6833/4, 6833/1, 7195/2, 6834/1,
vyhotovenom dňa 21.10.2020 spoločnosťou Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91,
Poprad, IČO: 31 69 35 98, úradne overenom Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor
dňa 12.11.2020 pod číslom G1 – 361/20;
- strpieť na zaťažených pozemkoch v nevyhnutnej miere vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd
dopravných prostriedkov a technických zariadení oprávneného z vecného bremena a ním
poverených osôb, za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch a
rekonštrukcie vodných stavieb, 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 k vodnej stavbe a konania, ktoré môže
poškodiť alebo ohroziť technický stav vodnej stavby 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: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

4. Zmena rozpočtu č. 5
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Kamenický – bližšie vysvetlil.
- v príjmovej časti navrhujeme navýšenie príjmov z podielových daní o 311 608 eur, granty
a transfery o 119 572 eur
- navýšenie v položke mzdy a odvody z dôvodov nákladov na celoplošné testovanie
- dorovnanie rozpočtu tak, aby zohľadňovalo reálne čerpanie k 30.9.2020
- sčasti vrátené finančné prostriedky sa po úprave rozpočtu č. 2 znižovali
- zníženie príspevku pre TSML, kde ide o presun z bežných výdavkov na kapitálové
- položka školstvo zohľadňuje požiadavky škôl a takto to odsúhlasila finančná komisia
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kapitálový rozpočet - príjmy z predaja majetku mesta zreálnené na súčasné čerpanie, plus
32400 eur na plavecký bazén
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 nízko 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 štúdiu na plavecký bazén – tiež navýšenie
finančná operácia 24 406 eur je preklenovací úver na projekt nízko uhlíkovej stratégie
finančná komisií odporúča schváliť, ale s navýšením dotácie 5000 eur pre bežecký areál
Krúžok
MR odporúča schváliť návrh zmeny rozpočtu.

JUDr. Papcun – dávam poslanecký návrh: Upraviť podrobnú štruktúru zmien príjmovej a
výdavkovej časti programového rozpočtu nasledovne:
a) na príjmovej strane navýšiť bežné príjmy v položke "výnos dane z príjmu poukázaný
územnej samospráve" o sumu 5 000,- EUR na sumu 316 608,- EUR,
b) na výdavkovej strane navýšiť bežné výdavky v položke "Transfery pre šport a
telovýchovu" v časti "bežecký areál - dotácia" o sumu 5 000,- EUR na sumu 15 000,EUR.
- keď sme v septembri dofinancovali šport, tak sme bežecký areál odsunuli, ale blíži sa
sezóna
- stále to nebude dofinancované vo výške schváleného rozpočtu, ale aspoň táto čiastka
pomôže.
Mgr. Kramarčík – prečo sa presúvajú bežné výdavky na kapitálové pre TSML?
Mgr. Kamenický – je to úspora na prevádzkových nákladoch, tak to chcú TSML presunúť na
kapitálové výdavky
- športoviská odstavené, zamestnanci dostávajú 80% mzdy.

Mgr. Kramarčík – čo sa plánuje vylepšiť v tých športoviskách, napr. na futbalovom štadióne,
či niečo iné?
Ing. Vilkovský, MBA – TSML môžu tieto finančné prostriedky po presune použiť len na
investície, nevyhnutné opravy a rekonštrukcie majetku, ktorý má v správe
- čiže môžu zrekonštruovať nejaké športovisko
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môže sa stať, že na bežných výdavkoch ušetria, nechceme im tie peniaze brať, môže sa za
tie peniaze niečo opraviť
TSML majú obrovský majetok, riaditeľ nie je schopný naraz všetko opraviť
teda preto mu tie peniaze pri presune nebránia.

Mgr. Kamenický – ušetrené finančné prostriedky TSML budú jasné na konci roka
- kapitálové výdavky sa nesmú použiť na mzdy a odvody.
Ing. Novotný – do akej miery sú jednotlivé oddelenia zaviazané premiestniť závery finančnej
komisie do svojich zmlúv?
- schvaľovali sme navýšenie finančných prostriedkov na parkánový múr vo výške 150 tis.,
na určitý rozmer
- ten múr sa scvrkol, ale suma sa nescvrkla
- budem to interpelovať, žiadať predložiť všetky správy z odd. IČ, ÚP a ŽP.
Mgr. Kamenický – každý zamestnanec mesta je povinný reflektovať uznesenia MZ.
Ing. Vilkovský, MBA – keď MZ schváli výšku výdavkov, tie by sa mali v prípade
kapitálových výdavkov dodržať
- prv sa to musí schváliť v rozpočte, až potom realizovať.
p. Čurilla – komisie sú poradné, až uznesenia MZ sa premietajú do exekutívy
- suma, ktorá bola schvaľovaná zmenou rozpočtu je daná tým, že parkánový múr sa
realizuje podľa projektovej dokumentácie, kde bol daný rozpočet a uzatvorená zmluva
- všetko sa realizuje v súlade so stanoviskom Krajského pamiatkového úradu, tak sa to
aj doprojektovalo, a z toho vyplýva táto suma
- dávam 1 poslanecký návrh: Navrhujem presun finančných prostriedkov vo výške 800
eur z investičnej akcie NMP č. 43 na bežné výdavky NMP č. 43.
JUDr. Murín – v časti šport ideme v podprograme 10.1.znovu škrtať?
- 5 000 eur je záväzné na základe návrhu JUDr. Papcuna?
Mgr. Kamenický – podprogram 10.1. - sú to nepriame dotácie za prenájom športovísk
- tie sa nevyužívali, ale náklady boli.
JUDr. Murín – zimný štadión v iných mestách funguje v obmedzenom režime
- vadí mi, že u nás nešportujú deti a mládež
- mesto Poprad a Spišská Nová Ves trénujú v obmedzenom režime, striedajú sa po 6 osôb
po pol hodine, naše deti nerobia žiaden šport
- keby sme ubrali z tej sumy a nevzali by sme TSML 28 tis. eur a dali na zimný štadión?
- keby štadión TSML spustili, zvýšili by sa mu náklady
- nejde o partičkový hokej, ale o deti.
Mgr. Kamenický – je to vec dohody športového klubu a TSML.
JUDr. Murín – boli tu informácie, že keby sa zimný štadión spustil, tak by sa navýšili náklady
o 12 tis. eur
- tak to navrhujem dofinancovať z týchto finančných prostriedkov.
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Mgr. Kamenický – tieto finančné prostriedky nejdú rovno na TSML
- keď na športovisku nikto nie je, nemajú čo fakturovať
- náklady však majú
- preto to teraz presúvame do priamej dotácie.
JUDr. Papcun – tieto peniaze sa netýkajú zimného štadióna?
Mgr. Kamenický – nie.
p. Čurilla – to, čo sa pýtal p. Kramarčík, tam ide o to, čo TSML ušetrili, idú investovať
- to, čo sa pýtal p. Murín, neporovnávajme iné mestá
- prevádzka štadióna je pozastavená, a ak by sme chceli vyhovieť tréningom, tak náklady na
spustenie a prevádzku by boli oveľa vyššie
- chceme aj komerčné využitie
- riaditeľ TSML nie je proti tomu, ale náklady na prevádzku sú vyššie
- preto čakáme na uvoľnenie opatrení.
PhDr. Mgr. Cvoliga – nikto nikomu nič neberie, iba dochádza k zmene z bežných výdavkov
na kapitály
- regulárna otázka, načo to chce riaditeľ TSML použiť
- čo sa týka platenia nájmu, tak NKÚ vykonala kontrolu na TSML, kde určila, že bezplatný
nájom športovísk športovým klubom nie je zákonný
- preto sa vytvoril tento systém.
Ing. Vilkovský, MBA – máte predložený aj cenník TSML
- príde poslanecký návrh na úpravu cenníka
- ak by bolo 6 osôb na zimnom štadióne, náklady by boli rovnaké.
JUDr. Papcun – na otázku Ing. Novotného odpovedám, že komisie sú len poradné orgány
- preto je potrebné doplniť poslanecký návrh, aby sa to prenieslo do uznesenia
- finančné prostriedky vo výške 26 tis. eur sa netýkajú zimného štadióna, ale iných
športovísk, sú to peniaze, ktoré platíme klubom na prenájom športovísk.
p. Kravecová – chcem poukázať na to, že menej rozvinuté okresy dostali peniaze, kde Levoča
dostala 81 tis. eur, z toho Nordic Centrm 51 tis. eur
- my pridávame 5000 eur
- nie je to veľa do jedného športu?
p. Kellner – tých 50 tis. eur je na investície, tých 5 000 eur je na prevádzku.
JUDr. Papcun – rozdiel v subjekte dotácie
- 51 tis. eur dostalo Nordic Cetrum ako občianske združenie, 5 000 eur je na záujmové
združenie právnických osôb, kde je Mesto Levoča členom.
p. Kellner – prišiel čas obstarávať hlasovací systém pre MZ
- dám poslanecký návrh, nech sa finančné prostriedky použijú na nákup hlasovacieho
zariadenia vo výške 15 tis. eur.
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p. Čurilla – výnos z dane z príjmu sa nedá použiť formou poslaneckého návrhu
- kolega prednosta MsÚ na hlasovacom zariadení pracuje, nie je dobré ísť do tejto kapitoly
- my to nemôžeme schvaľovať
- potrebujeme stabilizovať ekonomickú situáciu mesta.
p. Kellner – dobre, nechám to tak.
Ing. Vilkovský, MBA – nám by bolo lepšie, aby tie výdavky na technické zariadenie šli
z rozpočtu na r. 2021
- prednosta hlasovacie zariadenie rieši a obstaráva
- hlasovanie bude na kartičky a každý bude mať svoj samostatný mikrofón.
Mgr. Kučka – dostal som link od p. poslanca Kellnera na hlasovací systém
- doteraz sme boli zavalení inými úlohami
- informatik sa pozrie na komplexnosť využitia hlasovacieho systému
- čo sa týka dnešného zasadnutia MZ, tak MZ spadá pod výnimku zhromažďovania, takže
sme to mohli spraviť aj vo veľkej zasadačke
- vzhľadom na výsledky testovania sme to urobili tu.
JUDr. Murín – vrátim sa k zimnému štadiónu
- nemôžem súhlasiť so zvýšením nákladov na prevádzku zimného štadióna
- aj v Poprade musia mať podstatne vyššie náklady na prevádzku, na vykurovanie šatní
- všade sa to dá, len u nás nie
- preto sa chcem opýtať p. Kellnera na jeho názor, aká je atmosféra a požiadavky v Spiš
Indians?
- súhlasím, aby ročníky kombinovane trénovali
- máme nízke vonkajšie teploty, náklady na udržiavanie ľadu budú nižšie a nižšie.
p. Čurilla – v Spišskej Novej Vsi a Poprade je vyťaženosť štadióna celý deň
- nie je nám to jedno, hľadáme riešenia, aby deti mohli ísť na ľad.
- je to otázka možno týždňa.
p. Kellner – Spiš Indians začal trénovať na Poráči
- časť platí klub, časť rodičia
- jeden výjazd na jedno dieťa vychádza na 10 eur
- deti sú spolu v autobuse, v šatni, spolu čakajú, nepáči sa mi to v rámci epidemiologických
opatrení
- ja som si prešiel náklady na štadión v Spišskej Novej Vsi, nerolbujú každú hodinu, ale
každé tri, teda už je 30% elektriny ušetrenej
- chladí sa na -3 °C, nie na – 7°C, v Levoči stále na – 6°C
- viac nechcem do toho zasahovať.
Ing. Vilkovský, MBA – dáme si 30.11.2020 o 15.00 h stretnutie s riaditeľom TSML, aby ste
mohli v decembri prijať uznesenie
- riaditeľ TSML dostane za úlohu pripraviť materiál.

17

JUDr. Murín – ideme sa dohodnúť, že sa dohodneme
- chcem zaviazať riaditeľa TSML teraz, aby k 1.12.2020 otvoril zimný štadión
- nesúhlasím s tým, že sa budeme opäť stretávať a stretávať.
Ing. Vilkovský , MBA – máme v programe rokovania dnešného MZ bod cenníka TSML.
JUDr. Murín – dobre, dám pri tomto bode poslanecký návrh.
UZNESENIE č. 26
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5
Hl. za 16

proti 0

zdr 0

nehl 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: Upraviť podrobnú
štruktúru zmien príjmovej a výdavkovej časti programového rozpočtu nasledovne:
a) na príjmovej strane navýšiť bežné príjmy v položke "výnos dane z príjmu poukázaný
územnej samospráve" o sumu 5 000,- EUR na sumu 316 608,- EUR,
b) na výdavkovej strane navýšiť bežné výdavky v položke "Transfery pre šport a
telovýchovu" v časti "bežecký areál - dotácia" o sumu 5 000,- EUR na sumu 15 000,EUR.
T: ihneď
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 27
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5
Hl. za 16

proti 0

zdr 0

nehl 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: Navrhujem presun
finančných prostriedkov vo výške 800 eur z investičnej akcie NMP č. 43 na bežné výdavky
NMP č. 43.
T: ihneď
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 28
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ schvaľuje 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 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a
výdavkami kapitálového rozpočtu vo výške 20 406 eur na investičnú akciu „Vypracovanie
nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Levoča“.
T: ihneď
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 5/2020 o
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad
a drobné stavebné odpady
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Kamenický – bližšie vysvetlil.
- navýšenie poplatku o 3 eurá/osoba /rok
UZNESENIE č. 30
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 5/2020 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ berie na vedomie, že k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Levoča č. 5/2020,
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 neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky.
T: ihneď
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 31
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 5/2020 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 5/2020, 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
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Kamenický – bližšie vysvetlil.
- zníženie sumy pre materské školy, nakoľko im bol pridelená dotácia zo strany štátu
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v konečnom dôsledku dostanú materské školy ešte viac finančných prostriedkov.

UZNESENIE č. 32
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 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu zmeny 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, uplatnené žiadne pripomienky.
T: ihneď
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 33
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 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ schvaľuje 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
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.
- poprosil poslanca MZ p. Kellnera, aby nehlasoval.
JUDr. Murín – kde je zástupca za odd. IČ, ÚP a ŽP?
Ing. Vilkovský, MBA – kolauduje sa Námestie Majstra Pavla, preto je tam
- ale diskusia môže byť.
JUDr. Murín – čo sa týka požiadaviek, keď sa navrhuje zmena územného plánu, majú aj
susedia právo na informácie, aby tá zmena šla v jednom
- aby sa nestalo, že jeden vlastník pozemku môže stavať a druhý nie.
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Ing. Vilkovský, MBA – aj komisia IČ, ÚP a ŽP navrhuje, aby sa zmeny zberali za celý rok
- tak to robia aj v Spišskej Novej Vsi
- nazberá sa 5 -6 zmien a budú sa riešiť v jednej zmene
- aj tí susedia sa môžu zapojiť.
JUDr. Murín – nech aj mesto vyvinie aktivitu a informuje susedov
- nemusia byť vždy vlastníci okolitých pozemkov informovaní.
p. Čurilla – zmena územného plánu sa robí na základe žiadostí
- v najbližších rokoch budeme musieť robiť celkovo nový územný plán
- zo zákona je dané, že nemôže súbežne prebiehať niekoľko zmien, iba jedna
- preto sa budú žiadosti o zmenu územného plánu zberať za celý rok.
p. Kellner – vďaka verejnému obstarávaniu sa vyrieši problém, že bude zmena len raz ročne
- niekedy musí aj mesto zmeniť územný plán, napríklad ako na IBV Krupný jarok
- moja parcela je jediná, ktorá ostala bez zmeny
- odo mňa vyššie už nikto nepožiada o zmenu.
p. Dunčko – pozemok pod tým, kde je vlastníkom p. Koťuha, tak ten začal vybavovať zmenu
územného plánu, mesto schválilo jemu, potom nad Radom Kellnerom je môj pozemok, kde
v roku 2005 – 2006 som požiadal ja, bolo schválené takže všetky okolité pozemky sú už na
výstavbu pripravené
- zo 14 majiteľov, 9 chcelo, ostatní nie, tak sa nedala celková zmena územného plánu, ani
štúdia spraviť.
UZNESENIE č. 34
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18 Kežmarská cesta III
Hl. za 13
proti 0
zdr 0
nehl 1
MZ berie 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. 6/2020, 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
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UZNESENIE č. 35
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18 Kežmarská cesta III
Hl. za 13
proti 0
zdr 0
nehl 1
MZ schvaľuje:
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
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.6/2020, 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.35 zo dňa 26.11.2020 .
T: 26.11.2020
Z: Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 36
K bodu: Návrh zmeny Územného plánu mesta Levoča, Zmeny a doplnky č.18 Kežmarská cesta III
Hl. za 13
proti 0
zdr 0
nehl 1
MZ žiada 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
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.
- ide o rekonštrukciu NMP – časť C, teda časť od spojovacej uličky, okolo Baziliky sv.
Jakuba, po časť Košickej ulice
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bude daná odkladacia podmienka, lebo nebol ešte schválený štátny rozpočet na budúci rok
zmluva bude podpísaná až potom
finančné prostriedky máme z nevyčerpanej dotácie z roku 2020
rozpočet je na cca 1 mil 217 tis eur, my máme 875 tis. eur, zvyšok potrebujeme
dofinancovať z dotácie na rok 2021.

PaedDr. Repaský – problém zachovania stromov?
p. Čurilla – je to zelená plocha na mapke
- dali sme vypracovať dendrologicky posudok
- bude sa asanovať 6 stromov, ostatné určené na dožitie
- bude vytvorená spevnená plocha, ale nebude to žiadna parkovacia plocha, časť stromov
ostane, časť pôjde preč,
- časť na konci chodníka bude riešená aj po dohode s Krajským pamiatkovým úradom tak,
že bude pokračovať pred pekáreň na Košickej ulici až po Mäsiarsku ulicu, kde bude
zároveň aj nové verejné osvetlenie.
JUDr. Murín – reklamácia prvej časti NMP – časť A je v akom štádiu?
p. Čurilla – proces nie je ukončený, robí sa znalecký posudok, mal by byť v najbližších
dňoch.
JUDr. Murín – pozrel som si nezávislé hodnotenie kvality verejného obstarávania ZINDEX
- dlhodobo mám výhrady voči verejnému obstarávaniu ako je hradobná priekopa, bytovky,
IBV Krupný jarok, kde sa darí jednej firme
- boli tam výhrady voči verejnému obstarávaniu väčších stavieb
- bolo to dané jednej firme
- ZINDEX posudzuje sa 3 aspekty: delenie zákaziek, elektronické aukcie a dĺžky lehôt na
prihlásenie sa do VO
- nevidím dôvod, aby sme nemohli deliť zákazky
- máme tu sociálny podnik, potrebné rozdeliť zákazku, napríklad na zemné výkopové práce,
jednoduché pokládky dlažby
- samozrejme nemôžem čakať, že sociálny podnik postaví bytovky
- Mesto Levoča je v tomto indexe na chvoste
- Spišské Podhradie má 75 % v rámci tohto indexu
- čím je vyššie % z indexu, tým je lepší verejný obstarávateľ
- pri investícii, akou je NMP by malo byť v priemere 5 ponúk
- my máme koľko? jednu?
Ing. Vilkovský, MBA – k A-čkovej časti NMP sa nevyjadrujem, nebol som v tom čase
primátorom
- vyjadrím sa po doručení znaleckého posudku
- k B-čkovej časti viete, že vyhrala firma Eurovia, boli tuším 3 ponuky
- aj laik pochopí, že to Eurovia spravila lepšie ako na časti A
- ÚVO dáva pozor na delenie zákaziek
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ja nie som odborník na verejné obstarávanie, ale jednu vec viem, čo sa týka delenia
zákaziek, ÚVO to veľmi sleduje
nie som si vedomý, aby sme ako mesto delili zákazky z titulu toho, žeby sme šli napríklad
pod sumu 180 tis. eur
my sme súťažili zákazku ako celok.

JUDr. Murín – Zindex to takto káže kvôli ušetreniu peňazí.
Ing. Vilkovský , MBA – ÚVO si dáva práve pozor nato, aby sa zákazky nedelili
- pozriem si Zindex po zasadnutí MZ
- veľmi by som sa čudoval, že by ÚVO legalizoval delenie zákaziek.
JUDr. Murín – dlhodobo mi vadí, keď Arprog dostane 500 tis. eur, neverím, že nedokážeme
ušetriť 30 tis. – 50 tis. eur.
Ing. Vilkovský, MBA – konkrétna zákazka?
JUDr. Murín – hradobná priekopa.
Ing. Vilkovský, MBA – to nie je naša iniciatíva, tak rozhodol Krajský pamiatkový úrad, ako
sa bude hradobná priekopa rekonštruovať.
JUDr. Murín – alebo dajme si časť z NMP, neverím, že pri zákazke nad milión eur,
nedokážeme okolo 50 tis. eur ušetriť.
Ing. Vilkovský, MBA – vrátim sa ku parkovisku pri bode sociálneho podniku pri dnešnom
bode rokovania
- neverím, že ÚVO odporúča deliť zákazky.
JUDr. Murín – čím väčší index pridelí ZINDEX, tým je lepšie hospodárenie
- pri Krupnom jarku, kde sa mohli finančné prostriedky ušetriť, dali by sa použiť na kultúru
a šport?
Ing. Vilkovský, MBA – rozdeľte si, koľko sme dostali na parkanový múr z cudzích zdrojov,
koľko z našich a tak posudzujte efektivitu projektu
- dotáciu MF SR môžeme použiť len na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok, nie na
športoviská.
Ing. Novotný –máte vyhotovenú mapu geologických podloží v NMP časti C?
- aby sa neobjavili nejaké neštandardné podložia, ako to bolo v NMP časti B
- myslel som, že dotácia z MK SR nemôže byť použitá na iný účel, ale dozvedel som sa , že
mohla byť použitá aj na iné projekty.
Ing. Vilkovský, MBA – pýtaš sa na kanalizáciu pri rekonštrukcii NMP časť B?
Ing. Novotný – nie, na časť C
- či máme vyhotovené sondy, keďže posledná realizácia vyvolala náklady z dôvodu tvrdého
podložia.
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Ing. Vilkovský, MBA – áno, pri NMP časti C máme
- určite nepôjdeme do hĺbky, ktorá bola naplánovaná
- v časti B bola prekládka kanalizácie vyvolaná SNM – Spišským múzeom v Levoči, lebo
sa nechceli napojiť do B-čkovej časti, ale A-čkovej
- ešte budeme sedieť so zástupcami SNM – Spišského múzea a rokovať o časti úhrady
nákladov
- osobne som bol na kontrolnom dni a dal som to do zápisu, že mesto bude chcieť
refundovať náklady s tým, že SNM – Spišské múzeum v Levoči bude napojené do Ačkovej časti
- v C-čkovej časti by to malo byť menej komplikované, lebo sa nejde do vstupov, ako
sa išlo v B-čkovej časti a hĺbkovej kanalizácie, lebo je tam skala,
- nedovolím, aby sa tá skala strieľala, lebo sa naruší statika domov.
Ing. Novotný – na finančnej komisii sme odsúhlasovali 15 tis. eur na tvrdé podložie pri
rekonštrukcii NMP v časti B
- tak, aby sme sa nedostali tam aj v NMP časti C.
p. Čurilla – sú to veľmi špecifické stavby, ťažké je to aj pre projektantov
- nikdy nevieme, čo nás prekvapí
- dodávateľ musí byť silný a dôležité je, aby neposúval práce do subdodávky
- prečo nevyužijeme elektronické aukcie?
- lebo my chceme, aby bol dodávateľ silný
- pracovníci nášho odboru pri rekonštrukcii NMP časti B veľmi zdatne oponovali
dodávateľovi, často to bolo na hrane
- firma tvrdila, že tá stavba bola veľmi komplikovaná a z ich strany skôr prezentačná
- možno viac aktivity z Vašej strany by bolo potrebné, sú aj kontrolné dni
- sú to zložité stavby, narazilo sa aj na skalu, rozbíjala sa možno aj tri týždne
- kvôli transparentnosti sa treba zaujímať o informácie skôr.
RNDr. Adamkovič – pozitívne vnímam diskusiu, posúva nás ďalej
- moja skúsenosť je taká, že je dobré, že celú stavbu robí jedna firma a neposúva zákazku
do subdodávky
- platí, že nie sme takí bohatí, aby sme si mohli kupovať lacné veci
- práca chvatná, málo platná.
p. Kravecová – veľa stavieb je rozostavaných, ďalšie sa pripravujú a my nemáme vedúceho
odboru IČ, ÚP a ŽP
- Ing. Pitoráková je od apríla preč a je december a my ešte vždy nemáme vedúceho
oddelenia
- bolo by dobre aj v pandemickej situácii vypísať výberové konanie na tento post
- osoby, ktoré sú na odbore sú kvalifikované, ale post vedúceho chýba.
UZNESENIE č. 37
K bodu: Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči , II. etapa- časť C
Hl. za 16
proti 0
zdr 0

nehl 0

MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác
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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 MZ.
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.
UZNESENIE č. 38
K bodu: IBV Krupný jarok v Levoči – I. etapa
Hl. za 16
proti 0

zdr 0

nehl 0

MZ schvaľuje 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. Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru a cestovný ruch
pri MsZ v Levoči
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.
- máme tu predsedkyňu komisie, prosím, nech sa vyjadrí, či je potrebné voliť nového člena.
Mgr. Chalupecká – nie, v komisii je dosť členov
- p. Petroci sa vzdal členstva kvôli jeho pôsobeniu v Bratislave.
UZNESENIE č. 39
K bodu: Vzdanie sa funkcie člena komisie pre kultúru a cestovný ruch pri Mestskom
zastupiteľstve v Levoči.
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ 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

11. Informácia o vydaní doplnku č. 27 k Organizačnému
poriadku Mestského úradu Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.
UZNESENIE č. 40
K bodu: Informácia primátora mesta o zmene organizačného poriadku Mestského úradu
v Levoči
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
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MZ 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

12. Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Minďaš – bližšie vysvetlil.
- hlavný dôvod je zmena v poplatkoch za cintorínske služby
- PSK cenník odsúhlasilo
- doplnili sme aj cenu za nálepku na zberné nádoby.
JUDr. Papcun – po diskusii v mestskej rade sa chcem opýtať na otvorenie zimného štadióna
- neviem, to posúdiť ekonomicky, čo by znamenalo otvorenie štadióna od 1.12.2020
- ak by to malo byť otvorené pre Spiš Indians, tak by to malo byť aj pre iných
- na mestskej rade bolo povedané, že to bude otvorené aj pre iné partie, tak dávam poslanecký
návrh: do cenníka služieb platného od 01.01.2021 v časti "Cenník športových služieb"
doplniť ustanovenie v nasledovnom znení: Prenajímateľ Technické služby mesta Levoča je
oprávnený znížiť sumu nájomného za prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne najviac
do výšky 40% zo sumy schváleného nájomného podľa cenníka v prípade, ak na základe
rozhodnutia orgánov verejnej moci nebude prenajímateľ schopný poskytovať nájomcom
plný rozsah služieb spojených s prenájmom ľadovej plochy, a to najdlhšie po dobu trvania
takého obmedzenia
- ide o to, aby sme sa nemuseli vracať s cenníkom do MZ v prípade takýchto situácií.
p. Čurilla – rozdiel dofinancuje mesto?
JUDr. Papcun – áno.
Ing. Novotný – mohli by sme nájsť model pre Spiš Indians
- mal som návrh od šéfa Spiš Indians, že chce posunúť dotáciu SZĽH v sume 250 tis. eur na
výstavbu šatní na niekoho iného
- on nemá záujem toto realizovať
- nevyvoláva to žiadne náklady zo strany mesta
- nevidím dôvod, prečo by sme do toho nešli
- mal jednu podmienku
- momentálne je tu vylúčená verejnosť, preto prosím zaradiť tento bod do decembrového
zasadnutia MZ a pozvať ho
- bola by možnosť zvolať subjekty, ktoré chodia hrať hokej a vyčísliť, koľko by nás stálo
dofinancovanie.
Mgr. Minďaš – so zástupcami klubu Spiš Indians komunikujeme na dennej báze
- my ako prevádzkovateľ zimného štadióna sme oslovili všetkých 19 skupín, ktoré chodia
hrať hokej, ešte pred mestskou radou
- 4 skupiny boli ochotné hrať aj pri opatreniach 5 + 1, ale nie za cenníkovú cenu
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chceli by to za nižšiu cenu
Spiš Indians chcel aj zaplatiť, ale my máme zmluvu so SZĽH o bezplatnom prenájme
zimného štadióna pre hokejový klub Spiš Indians
čo sa týka prevádzky zimného štadióna, tak príjmy v decembri 2019 boli 21 tis. eur,
náklady 23 tis.eur
ak by sme otvorili štadión pre Spiš Indians a neotvorili pre partie, tak by bol príjem 0 eur,
ale náklady 20 tis. eur
to, či my vieme zabezpečiť jeho otvorenie k 1.12.2020, áno vieme, aby bol tréningový
proces 5+1 a čo najviac fyzických a právnických osôb, ktoré si prenajímajú štadión, ale
ten výpadok príjmov zaplatí zriaďovateľ
tie finančné prostriedky, ktoré vznikli neprevádzkou štadióna sme vrátili zriaďovateľovi.

Mgr. Ogurčák – je to výnimočná situácia
- ide o budúcnosť našich detí
- vzorom sú Dáni, kde športoviská fungujú
- z tejto pozície by som chcel vyzvať na otvorenie zimného štadióna.
Ing. Vilkovský, MBA – situácia je, aká je
- nariadenia sa menia aj zo strany Ústredného krízového štábu a Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva
- my máme na dennej báze konferenciu Únie miest Slovenska, aby p. Rybníček šiel
s mandátom primátorov na Ústredný krízový štáb a Pandemickú komisiu
- chcel som, aby do 30.11. zavreli hranice, po otvorení hraníc každý sa testovať, alebo
karanténa
- ak Ústredný krízový štáb rozhodne zajtra, že môže športovať 12-20 ľudí, riaditeľ TSML
s radosťou otvorí štadión
- my ako mesto budeme pružne reagovať
- ako mesto sme vo vákuu, nemôžeme rozhodovať, či sa môže športovať
- je to na posúdení hlavného hygienika SR a iných orgánov.
MUDr. Dzurňáková, MBA – riaditeľ TSML sa musí vyhnúť aj žalobám za verejné ohrozenie
zdravia
- v Poprade sa stalo, že sa hokejisti dorastenci nakazili ochorením COVID 19 a šírili ho
ďalej
- pán riaditeľ TSML, budete mať veľmi veľkú zodpovednosť, aby ste nastavil tréningové
procesy tak, aby sa nestretávali deti v šatni, nemali spolu dresy a podobne
- vy ste zodpovedný, vy ste štatutár
- Spiš Indians má problémy, deti do 10 rokov sú najväčšími prenášačmi ochorenia
- nájsť nejaké riešenie, ale dodržiavať to, čo je zákonom dané
- ľudské zdravie má najväčšiu hodnotu.
p. Kellner – všade sa športuje, len u nás nie
- teraz sa deti miešajú na Poráči, aj tam je veľké riziko
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navrhol som, aby deti, ktoré by prišli na zimný štadión, boli by testované 1-krát týždenne,
rodičia súhlasili.

JUDr. Murín – sú zimné štadióny, ktoré majú oveľa vyššie náklady a fungujú
- ochladilo sa, človek nemá s deťmi kam ísť
- dám poslanecký návrh, aby sa prevádzka zimného štadióna pre potreby klubu Spiš Indians
k 1.12.2020 spustila
- nevidím dôvod, prečo by sme stratu nedofinancovali.
Mgr. Minďaš – začínam to tak vnímať, ako keby som bol ja ten, čo bráni deťom športovať
- to však nie je pravda
- ja športujem 30-40 rokov
- nie raz sme sedeli s vedením mesta
- ja predkladám ekonomické čísla vedeniu a rozhodujeme, či to bude sprístupnené
- ako povedala MUDr. Dzurňáková, celá zodpovednosť je na nás
- miera rizika je rovnaká ako všade inde.
PhDr. Mgr. Cvoliga – mňa tiež ako poslanca zaujíma, a treba to jasne povedať, ak spustíme
k 1.12.2020 tréningový proces, koľko bude žiadať riaditeľ TSML na dofinancovanie
- nikto z rozmaru nezavrel štadión
- riaditeľ bude o chvíľu žiadať, aby sme mu dofinancovali prevádzku
- aj pri normálnom stave doplácame ročne 50 tis. eur na zimný štadión
- sme s tým zmierení, robíme to pre verejnosť
- treba prepočítať dopad na mestský rozpočet
- teraz to bude možno 20 tis. eur naviac.
Ing. Vilkovský, MBA – pán riaditeľ TSML nie je proti tomu, aby sa športovalo
- kto chce športovať, ten si nájde spôsob aj na vzduchu
- nie som proti poslaneckému návrhu JUDr. Murína
- s radosťou otvoríme zimný štadión aj športovú halu, ale poprosím riaditeľa TSML, aby do
30.11.2020 vyčíslil, koľko budeme nato doplácať.
Mgr. Minďaš – v minulom roku v decembri boli výdavky na prevádzku zimného štadióna 23
tis. eur a príjmy 21 tis. eur
- teraz sa jedná o dofinancovanie okolo 20 tis. – 23 tis. eur
- nebudeme žiadať o dofinancovanie
- nedočerpané finančné prostriedky sme vrátili vždy zriaďovateľovi, takže by sme ho
nežiadali ani teraz o dofinancovanie, ale hradili by sme to my.
Mgr. Kramarčík – ak by riaditeľ 1.12.2020 otvoril zimný štadión, otázka, či vôbec vyhovuje
cena, ktorú navrhol JUDr. Papcun
- malo by to ostať na riaditeľovi, neviazať ho tým, nielen pustiť štadión, ale aj znášať
dôsledky.
p. Kellner – rozdiel, keď sa zapne zimný štadión do obmedzeného režimu, nebude to 20 tis.
eur, ale len 4-5 tis. eur
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- aj teraz pri zavretom štadióne sú náklady na elektrinu okolo 2-3 tis. eur
- ďalšie partie sa ozvú riaditeľovi TSML, ak sa zníži cena
- lepšie mať 60 eur/hod, ako mať zatvorené, a náklady aj tak idú
- dá sa zimný štadión nastaviť na štvrtok až nedeľu a ďalší zamestnanci ostanú doma na
80% mzdy
- netvárme sa, že riaditeľ TSML nemá náklady na zimný štadión aj teraz.
JUDr. Murín – môj názor je, že je potrebné pustiť prevádzku zimného štadióna k 1.12.2020
- budú nízke teploty
- treba vyskúšať, stretneme sa tu o 3 týždne a budeme mať reálne čísla.
Ing. Novotný – čo sa týka etiky a opatrnosti, držme sa odporúčaní RÚVZ
- ale pokiaľ máme zmluvy so SZĽH a Spiš Indians chce platiť, tak je potrebné sa pozrieť na
zmluvu so SZĽH a hľadať možnosť, aby Spiš Indians dofinancovali časť nákladov
- iné kluby si nemôžu uplatniť nájomné od štátu?
Ing. Vilkovský, MBA – refundáciu nájomného si môžu požiadať fyzické a právnické osoby,
ktoré mali pokles tržieb, nie príspevkové organizácie.
JUDr. Papcun – ak neprídu partie, máme mínus 100% príjmu, ak prídu, aspoň 60% uhradia
- upravujem poslanecký návrh tak, aby tam bol zahrnutý aj súčasný cenník TSML, teda
cenník platný od 1.1.2020.
Mgr. Minďaš – my sme nikdy nehovorili, že zimný štadión rozpustíme
- za minulý rok výdavky 25 tis. eur, príjem 21 tis. eur
- teraz sú výdavky aj na mzdy a energie
- teda cca 15 tis. eur, príjem 0 eur.
RNDr. Adamkovič – boli by sme radi, keby boli deti aktívne
- vo verejnej sfére môžeme robiť, čo nám zákon umožňuje, v súkromnej to, čo nezakazuje
- potrebné hľadať prienik.
PaedDr. Repaský – prikláňam sa k názoru MUDr. Dzurňákovej
- okolité krajiny majú prísne opatrenia
- my ideme v slušnom režime
- vedel by som si predstaviť, že sa budú deti pretestovávať
- kto to zabezpečí? či mesto, či poslanci, či máme vôbec kompetenciu tak rozhodnúť.
Ing. Vilkovský, MBA – opatrenia budú musieť zabezpečiť TSML ako prevádzkovateľ.
p. Kellner – Spiš Indians má vlastné šatne, vykurovanie, dezinfekciu, oni si to sami riešia
- mohli by si zabezpečiť aj testovanie.
p. Čurilla – všetci sa zhodneme, aby deti športovali
- my nemôžeme riaditeľa zaviazať uznesením
- my s pánom primátorom a riaditeľom TSML dohodneme režim, napríklad na 3 dni
- tak by sme to uzavreli.
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UZNESENIE č. 41
K bodu: Cenník Technických služieb mesta Levoča
Hl. za 15
proti 0

zdr 1

nehl 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: Do cenníka služieb
platného od 01.01.2020 a 01.01.2021 v časti "Cenník športových služieb" doplniť ustanovenie
v nasledovnom znení:
Prenajímateľ Technické služby mesta Levoča je oprávnený znížiť sumu nájomného za
prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne najviac do výšky 40% zo sumy schváleného
nájomného podľa cenníka v prípade, ak na základe rozhodnutia orgánov verejnej moci nebude
prenajímateľ schopný poskytovať nájomcom plný rozsah služieb spojených s prenájmom
ľadovej plochy, a to najdlhšie po dobu trvania takého obmedzenia.
T: ihneď
Z: Mgr. Minďaš
UZNESENIE č. 42
K bodu: Cenník Technických služieb mesta Levoča
Hl. za 14
proti 0

zdr 2

nehl 1

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ odporúča
Technickým službám mesta Levoča znovu spustenie prevádzky zimného štadióna
od 1.12.2020, minimálne pre potreby hokejového klubu SPIŠ INDIANS za prísneho
dodržiavania všetkých platných hygienických opatrení.
T: ihneď
Z: Mgr. Minďaš
UZNESENIE č. 43
K bodu: Cenník Technických služieb mesta Levoča
Hl. za 16
proti 0

zdr 0

nehl 0

MZ schvaľuje Cenník Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2021 podľa
preloženého návrhu.
T: ihneď
Z: Mgr. Minďaš

13. Informácia o IBV Plantáž
-

-

Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.
informácia v akom stave to vidíme my, ako mesto, situáciu IBV Plantáž
samotná kúpna zmluva bola schválená k 2.3.2017
na základe tejto zmluvy mala spoločnosť zaplatiť kúpnu cenu do 2 rokov od
právoplatného územného rozhodnutia, a to nadobudlo právoplatnosť 30.8. 2018
kúpna cena teda bola splatná do 30.8.2020
v súčasnosti je situácia taká, že v zmene rozpočtu č. 5 je schválených 50 tis. eur na
odkúpenie projektovej dokumentácie a 120 tis. eur na spätný výkup pozemkov, čo
vyplývalo z rokovaní so zástupcom firmy AZOR, na ktorých som nebol sám
táto ústna dohoda bola uzavretá s tým , že do 10.11.2020 príde aj písomné vyjadrenie
zo strany firmy Azor
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-

-

dohoda bola na 50 tis. eur za projektovú dokumentáciu a 120 tis. eur za kúpnu cenu
za pozemky
následne prišiel list od právnej kancelárie tejto spoločnosti, kde bola uvedená iná suma
a firma AZOR žiada, aby sme sa inak vyrovnali
je to podstatne viac ako 50 tis. eur za projektovú dokumentáciu a žiada už 150 tis eur za
pozemky
ja chápem, že technická príprava spoločnosti bola vyššia, ale mali by sme sa podieľať
na tom spolu
50 tis. eur je ochotné zaplatiť mesto a 50 tis. eur by bola ich účtovná strata za projektovú
dokumentáciu
vyzerá, že ani tento návrh nebude z ich strany definitívny
preto sme začali proces na zaplatenie nedoplatku 435 930 eur podľa platnej zmluvy
tým pádom, že sme ako mesto vyvinuli aktivitu, spoločnosť začala oponovať vadami
na pozemku
vady takého typu, že sú tam stavby, o ktorých nebola spoločnosť informovaná, a tak ďalej
spoločnosť len týmto naťahuje čas
2.3.2017 bola dohodnutá kúpna cena, prešlo 3,5 roka
za ten čas si spoločnosť neuplatnila žiadne nároky z titulu vád na daných pozemkoch
vady sa začali objavovať až po splatnosti kúpnej ceny pozemkov
naša snaha bola o dohodu, aby sa vrátili pozemky mestu
na záver uvediem, že k dnešnému dátumu nemáme zaplatenú ani celú hodnotu pozemku,
teda z 585 tis. eur je nedoplatok 435 930 tis. eur, t. z., že daná spoločnosť si nesplnila
záväzky voči mestu
spoločnosť vedela, čo kupuje, spochybňovať vady teraz je účelové
MZ len berie na vedomie túto informáciu
snažíme sa komunikovať s firmou AZOR
nie som právnik, ale myslím, že ich právna kancelária by mala robiť to, na čom sme
dohodli my s konateľom firmy
my sme si svoju čiastku v zmene rozpočtu č. 5 splnili
niektoré kroky sa však z ich strany nedajú predvídať
my chceme, aby nám čo najskôr uhradili zvyšok kúpnej ceny.

Ing. Novotný – tento problém by sme nemali, keby mesto Levoča uplatnilo ochranné a
penalizačné prvky v kúpnej zmluve, aby sme neprišli o naše pozemky
- to, že šéfka investičného pracovala pre firmu Azor, nie je tajomstvom
- asi preto sa umožnilo, že do zmluvy nič také nešlo
- za 3 roky sme nedali ľuďom stavebné pozemky a nemáme na nich ani 100% dosah
- potrebné vyvíjať aktivitu, aby nám pozemky vrátili a aby sme znovu prehodnotili IBV
Plantáž
- je dobré, podstatne vhodnejším návrhom vyriešiť túto lokalitu ako napríklad PPP
projektom
- venovať sa PPP projektom, ponúkli by sme radovú zástavbu
- nato by mesto mohlo vypísať architektonickú súťaž na štúdiu
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vytvoriť komisiu, aby sa zaoberala týmto projektom, v prípade, žeby sa mestu
vrátili pozemky
možno projektovú dokumentáciu, ktorú nám chcú odpredať, ani nebude treba
keby mali sankcie v zmluve, tak by boli pritlačení.

Ing. Vilkovský, MBA – my sme využili možnosti sa dohodnúť o vrátení pozemkov
a finančného plnenia
- najkratšia cesta je cestou dohody
- pripúšťam, že to nepôjde.
JUDr. Murín – pri akcii IBV Plantáž sa vystriedali 3 vedenia mesta
- ja by som nemal problém, keby sa IBV-čky robili súbežne
- spolu s IBV Kurpný jarok by to bolo konkurenčné prostredie
- nebude to jednoduchá situácia z toho vykorčuľovať
- návrh dohody sme do MZ nedostali, hoci nám bol doručený návrh dodatku č. 2
- asi si to stiahol pán primátor z rokovania
- škoda lokality
- návrh dohody, ktorú oni navrhovali, sme my nedostali
- do budúcna by sa mi tá lokalita IBV Plantáž páčila ešte viac ako IBV Krupný jarok
- budeme potrebovať nové pozemky, IBV Krupný jarok sa vypredá
- ani cena 58 eur/m2 tiež nie je zanedbateľná suma
- dohoda je najschodnejšia pre obe strany.
Ing. Vilkovský. MBA – dohodu musia chcieť obe strany
- s konateľom spoločnosti sme sa na rokovaní na niečom dohodli, to sme predložili aj vám
- rokovanie bola za účasti JUDr. Bašistovej Virovej
- to bolo 4.11., nato sme ho požiadali, aby to dal konateľ firmy AZOR písomne,
- 10.11 prišiel list z kancelárie LEGALART a bolo tam niečo úplne iné, na čom sme sa
dohodli
- Dodatok č. 2 bol predložený, ale veľmi nevýhodný pre mesto, išlo o doplatenie kúpnej
ceny až niekedy v roku 2027
- potom prišiel list právnej kancelárie, kde bolo niečo úplne iné
- tiež som presvedčený , že je lepšie sa dohodnúť o vrátení.
JUDr. Murín – druhá splátka bola k 30.6.2021?
Ing. Vilkovský, MBA – áno, ale tretia?
možnosť až do roku 2027
- mali 3,5 roka nato, aby zaplatili kúpnu cenu
- reálne sa firma venovala tomu projektu len 12 mesiacov
- táto spoločnosť mala viac IBV rozpracovaných, mala by si priznať, že to nejde, mali by to
vrátiť, ale na takú dohodu potrebné obe strany.
-

JUDr. Murín – v akom je to štádiu?
- už predali nejaké pozemky?
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Ing. Vilkovský, MBA – áno, už predali nejaké pozemky
- máme zadokumentované, za koľko
- podstatne viac, ako vyplatili nám
- tých, korí kúpili pozemky v roku 2018, tak tých odkázali na mesto, že mesto je ten
problém, pre ktorý to nejde so sieťami
- je to neseriózne zo strany partnera
- my im bránime, aby realizovali IBV Plantáž, alebo oni si nesplnili povinnosť?
Ing. Novotný – otázka na právnikov mesta, či je možné vydať predbežné opatrenie?
- či je možné zablokovať pozemky, aby ich nepredali pod cenu
- aké ďalšie kroky môže mesto vykonať?
- zvážiť všetky riziká
- žiadna ľútosť voči spoločnosti
- vyjednávať jedine, keby sme videli nejaký krok z ich strany
- neodporúčam odkupovať projektovú dokumentáciu
- my môžeme mať inú víziu a inú filozofiu
- tvorí to ich stratu.
Ing. Vilkovský. MBA – riešenie je vo forme viacerých riešení.

JUDr. Papcun – v roku 2017 prevládala myšlienka, že mesto nebude robiť IBV na svoje
náklady
- čo sa týka samotnej zmluvy, neviem o akých ochranných a sankčných opatreniach hovoríš
- štandardné mechanizmy sú v zmluve, nadštandardné tiež, zahrnuté je tam záložné
a predkupné právo na pozemky, je to dané na katastri
- čo sa týka riešení, je to jednoduché: 1. možnosť je odstúpenie od zmluvy, vrátenie
pozemkov, dohoda finančných plnení, 2. možnosť prekopať záväzky, dohodnúť nové,
s primeranými možnosťami 3. možnosť, že sa budeme súdiť, kde by boli 2 spory 1. spor
o určenie vlastníckeho práva, 2. spor o vymáhanie pohľadávky
- ja by som spravil všetko preto, aby sme sa dohodli
- súdne spory nebudú mať konca
- súhlasím s JUDr. Murínom, že je to strategické územie
- všetci veríme ,že IBV Krupný jarok sa vypredá
- nechcem sa baviť o investíciách, ale majú právoplatné stavebné povolenie, povolenie EIA
- načo predbežné opatrenia? aby nám vydali pozemky?
- my ich máme zabezpečené
- spoločnosť je pripravená nato, že Mesto môže odstúpiť od zmluvy, mám aj vedomosť, že
s tým rátajú
- veľmi prakticky a pragmaticky ísť ďalej
- tento projekt nám nevyšiel, spoločnosť nie je schopná si plniť záväzky
- ak sa nedá s tým partnerom, tak s iným partnerom.
Ing. Novotný – nevedel som, že sme mali pozemky založené
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-

ak AZOR predá pozemky pod cenu, tak sú povinní to ponúknuť aj nám?

JUDr. Papcun – áno.
Ing. Vilkovský, MBA – najrýchlejšie konanie v súčasnej dobe, keby IBV Plantáž boli
pripravené, a mohli popri nás rozpredávať pozemky.
Ing. Novotný – odstúpme od zmluvy, získajme naspäť naše pozemky, ponúknime ľuďom
- keď nie sú pozemky v ohrození, tak poďme do sporu
- nemáme dôvod viac dôverovať tomuto partnerovi.
JUDr. Papcun – súhlasím, že po 3 rokoch sa javí situácia inak
- my riskujeme však dlhodobé súdne spory
- my máme záložné právo
- najrýchlejší spôsob je dohoda
- strategicky lepšie, ako vstúpiť do súdneho sporu
- možno príde k situácii, kedy nebudeme mať inú možnosť, ako spor
- zhodnime sa teraz však na jednom kroku
- môj pocit, že spoločnosť bude rada, že sa toho zbaví
- nie je to prvý projekt, ktorý nám nevyšiel, ale musíme sa s tým vysporiadať.
JUDr. Murín – kto dal súhlas na predaj pozemkov?
Ing. Vilkovský, MBA – mestské zastupiteľstvo.
JUDr. Papcun – schvaľovali sme zrušenie záložného práva a predkupného práva na predané
pozemky
- aj to sa dá získať.
Ing. Vilkovský, MBA – aj toto, aj minulé MZ schvaľovalo odblokovanie pozemkov, ale boli
v lehote splatnosti pozemkov
- termín splatenia kúpnej ceny bol 30.8.2020
- neboli pochybnosti o tom, že si spoločnosť nebude plniť záväzky vo vzťahu k mestu
- až následne nastala skutočnosť, ktorá nastala.
p. Čurilla – ale museli by sme sa dohodnúť
- záložné právo nie je na pozemky, už sú nám len dlžní sumu.
JUDr. Papcun – záložné právo je na zabezpečenie pohľadávky.
– bez politických dôvodov sa rozhodnime pre jeden krok a tak to riešme
- viem, že jednania sú ťažké, napriek tomu mám pocit, že je tu priestor, aby sme sa s nimi
dohodli.
P. Čurilla – my sa nevyhneme tomu sporu
- o dohode mám pochybnosti
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- oni nás idú v niečom zaväzovať v ich návrhoch, preto nie som optimista.
JUDr. Papcun – vady pozemku sú čisto účelové
- problém začal až v stavebnom konaní, že sú na pozemkoch stavby
- toto nemohol vedieť ani Azor ani Mesto.
Ing. Vilkovský, MBA – to nie je vada pozemkov.
RNDr. Adamkovič – my tu hypotetizujeme
- navrhujem ukončiť diskusiu
- postup spoločnosti je neseriózny
- bol pokus ich sem pozvať?
- budem navrhovať súdne riešenie, lebo nás vydierajú.
JUDr. Murín – my, keby sme chceli uzavrieť dohodu s firmou AZOR, musíme v mestskom
zastupiteľstve schváliť návrh na vrátenie pozemkov
- mám pocit, že nám nepredkladáte všetky informácie
- bolo by dobré dať niečo do MZ, aj všetky informácie od právnej kancelárie.
Ing. Vilkovský, MBA – nie je čo zatajovať
- prišiel dodatok č. 2 z firmy Azor, ktorý bol predložený v mestskej rade
- mestská rada sa vyjadrila, že v žiadnom prípade neschváliť, išlo by o obrovské ústupky
voči spoločnosti a ešte navyše požadovali odblokovať pozemky
- im by sa otvorili dvere dokorán a boli by sme ešte viac vydierateľní.
MUDr. Dzurňáková – ide o komplexný problém
- navrhujem dať vypracovať nezávislé právne stanovisko renomovanej právnej spoločnosti
- začíname sa v tom strácať
- nemali by sme ani Lesy mesta Levoča, keby sme sa nesúdili a neprišli ku majetku
- netreba sa vždy báť súdneho sporu, treba sa postaviť za svoje a zabojovať a prídeme
k svojmu majetku.
Mgr. Kramarčík – najlepšie vrátiť pozemky mestu
- súhlasím, aby sme rokovali o dohode.
Ing. Vilkovský, MBA – my sme sa dohadovali a z právnej kancelárie príde niečo úplne iné,
tak mi nehovorte, o čom sa chcete dohadovať.
JUDr. Papcun – treba sa rozhodnúť, akou cestou sa vyberieme, či dohoda, alebo súd.
Ing. Novotný – dávam poslanecký návrh, aby sme odporučili vedeniu mesta odstúpiť
od zmluvy a vrátiť pozemky späť
- za 3 roky nepreukázali žiadnu aktivitu, nepredlžujme agóniu.
Ing. Vilkovský MBA – dáme na decembrové MZ aj uznesenie, ale v tejto chvíli máme len
informáciu, ktorá sa berie na vedomie.
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JUDr. Murín – skôr sa prikláňam k JUDr. Papcunovi, netreba volať renomovanú právnickú
firmu, máme mestských právnikov
- zasa by sa len vytiahli peniaze z mesta za nejakú jednodnuchú analýzu
- ak už oni vytýkajú vady pozemkov, tak vytýkacie konanie trvá aj dva roky
- ide aj o súdne poplatky, trovy a nikdy nemáme istotu pri súdnom spore
- ja by som skôr prijal dnes uznesenie MZ o zámere odstúpenia zmluvy s firmou AZOR
- tak, aby právnici mesta pripravili i na ďalšie MZ návrh na odstúpenie
- druhá alternatíva je dohoda
- akonáhle sa budú riešiť vady, budú obštrukcie, bude to na 2-3 roky.
Ing. Vilkovský. MBA – dnes beriete na vedomie informáciu, materiál predložíme na
decembrové MZ
- prejde to komisiou, mestskou radou.
Ing. Novotný – pozvať p. Zoričáka na MZ.
Ing. Vilkovský, MBA – zástupcovia spoločnosti boli x-krát na MZ
- teraz sme v situácií, že máme vyriešiť problém.
Ing. Novotný – tento bod mal byť už predložený v júli, či septembri.
Ing. Vilkovský, MBA – nie, lebo kúpna cena mala byť zaplatená do 30.8.2020.
p. Čurilla – my sme tí, ktorí vyvíjame tlak, aby sa naplnila zmluva
- oni už dlhodobejšie nerobia na tom projekte
- s vysokou pravdepodobnosťou odstúpili od zámeru
- najlepšia cesta je vrátiť pozemky
- najbližšia ich korešpondencia vám bude predložená v kópii.
p. Kravecová – pozvať na decembrové MZ p. Zoričáka, nech povie, čo urobil a čo plánuje,
nakoľko my čakať nebudeme, pretože im vypršala zmluva.
RNDr. Adamkovič – toto zasadnutie je verejné, odkrývame karty súperovi, navrhujem preto
ukončiť diskusiu.

UZNESENIE č. 44
K bodu: Informácia o IBV Plantáž
Hl. za 16

proti 0

MZ berie na vedomie informáciu o IBV Plantáž.
T: 26. 11. 2020

zdr 0

nehl 0

Z: Ing. Vilkovský, MBA

14. Informácia o Sociálnom podniku mesta Levoča s.r.o.
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.
- v mesiaci október prebehla dozorná rada a valné zhromaždenie, kde som sa zúčastnil ja
ako predseda VZ
- k 30.9. je účtovná strata sociálneho podniku vo výške 79 tis. eur
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Sociálny podnik vznikol k 1.6.2020
témou je informácia o strate sociálneho podniku a otázka, čo ďalej so sociálnym
podnikom
na základe požiadavky dozornej rady bolo zvolané valné zhromaždenie a prítomná bola aj
dozorná rada, teda ja ako predseda VZ a pán Kramarčík ako člen dozornej rady
úloha pre riaditeľa sociálneho podniku je do konca roka taká, že sa má snažiť znížiť
účtovnú stratu
je tu konateľ sociálneho podniku, môže sa vyjadriť
strata do konca roka by mala byť čo najnižšia.

Mgr. Cirbus – sociálny podnik mal na začiatku roka zákazku od spoločnosti Empire State cez
250 tis. eur, kde sme vyhrali súťaž, išlo o rekonštrukciu haly v Spišskej Novej Vsi
- mali sa začať robiť stavebné práce po zime
- prišla pandémia COVIDU, tak sa investor rozhodol počkať, že nebude počas prvého
lockdownu realizovať tieto práce
- preto som sa rozhodol zrekonštruovať sídlo firmy, nakoľko zatekalo cez strechu a tiež
zrenovovať dvor
- náklady na rekonštrukciu firmy boli okolo 20 tis. eur
- investor odsunul zákazku a oznámil niekedy v máji alebo júni, že sa do zákazky nepúšťa,
keďže nemá vlastné zdroje
- sociálny podnik vznikol k 1.1.2020, ale až 1.6.2020 mal titul r.s.p.. a dovtedy sa nemohol
zaradzovať do verejného obstarávania zriaďovateľa
- v súčasnosti máme zákazku od mesta, a tou je obnova vojnových hrobov z I. svetovej
vojny a realizujeme výmenu podbytia na Levočských Lúkach
- faktúrovali sme, preto strata bude iná.
Ing. Vilkovský, MBA – úlohou konateľa je minimalizovať stratu k 31.12.2020
- najlepšie by bolo, keby bola strata 0 eur
- v priebehu decembra ešte bude valné zhromaždenie a dozorná rada, kde nás bude konateľ
informovať o hospodárskom výsledku k 30.11.2020
- zo strany mesta sa budeme snažiť, aby bola strata čo najmenšia.
Mgr. Cirbus – zlúčením dvoch firiem proces obsahoval aj vypracovanie znaleckých posudkov
- z pôvodných 160 tis. eur základného imania firmy bol posledný odhad firmy o 500 tis eur
vyšší ako v roku 2001
- preto nám vychádzala daň zo zisku cez 47 tis. eur
- z tohto dôvodu nám vyhovuje strata, aby sme nemuseli platiť túto daň z cashových peňazí.
JUDr. Papcun – v minulých rokoch malo mesto Levoča založenú Stavebnú prevádzkareň na
malé obecné služby, malé stavebné práce v prospech mesta, to bol základný úmysel pri
založení spoločnosti
- prijatím zákona o verejnom obstarávaní táto spoločnosť pre mesto stratila zmysel, lebo
mesto jej nemohlo dávať tieto zákazky
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z môjho pohľadu založenie sociálneho podniku bola šanca, ako dať stavebnej
prevádzkarni nový zmysel
nemuseli sme podnik budovať na zelenej lúke
proces to bol komplikovaný, ale podaril sa
až po zlúčení podnik požiadal o registráciu
v tejto súvislosti ma tohtoročná strata až tak netrápi, lebo beriem, že treba tento podnik
budovať
čo ma trápi, je myšlienka, že celá činnosť je o tom, aké zákazky mu vieme dať
zákazky musia byť zmysluplné, musí na nich šetriť mesto a podnik má dosahovať
pozitívny sociálny vplyv
chýbajú mi odpovede na otázky, aký pozitívny sociálny vplyv má podnik, ako ho ide
dosahovať, čím je prospešný pre mesto, aká je jeho marketingová stratégia
kľúčové otázky, ktoré by sme si mali povedať
čakal som, že po pol roku fungovania podniku v tomto budeme mať jasno
musíme si povedať, aká stratégia tu má byť
umelé nakopávanie zákaziek nemá zmysel
mali by sme mať v podniku poradný výbor, nemáme ho
do 31.5. sa považuje sociálny podnik za nový podnik, po tomto termíne už bude musieť
naberať zamestnancov.

RNDr. Adamkovič – otázka, či v rámci investičných akcií mesta sa sociálny podnik uchádzal
o zákazky
- veľa sa tu robí, nevidíme aktivitu sociálneho podniku.
Ing. Vilkovský, MBA – sú zákazky, o ktoré sa sociálny podnik uchádzal, sú zákazky, o ktoré
sa v rámci zákona uchádzať nemohol.
Mgr. Cirbus – boli sme v jednaní so spoločnosťou Arprog, čo sa týka hradobnej priekopy
- riešili sme prvotný rozpočet, ktorý nám bol doručený, potom sme boli na sedení firmy,
kde nám oznámili, že sa ide meniť rozpočet, potom sa už neozvali
- druhý rozpočet k nám už nedošiel, asi sa rozhodli inak
- IBV Krupný jarok, nik nás neoslovil a to isté výstavba nájomných bytov.
p. Kravecová – neviem, či bol dobrý nápad spojiť tieto dva podniky
- stavebná prevádzkareň bola nefunkčná
- sociálny podnik, ktorý vznikol v okolitých mestách, tak zamestnáva dlhodobo
nezamestnaných a robí sociálnu službu mestu
- hovorím už dávno o rozbitých schodoch, zábradliach, čo mohol sociálny podnik opraviť,
tiež o práčovni
- ale u nás sociálny podnik tápe
- keď to nejde pod týmto vedením, tak nech sa to zmení a pôjde to pod iným
- potrebné naliať si čistého vína, nakopnúť fungovanie podniku
- u nás to nejde, vidia to občania aj iné mestá.
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Mgr. Kramarčík – ja dookola opakujem, kde by sa mal sociálny podnik uberať,
chýba vízia
- chýba mi od konateľa vízia, kde sa bude posúvať sociálny podnik
- my nemáme riešiť, či mesto dáva zákazky, ale čo robí sociálny podnik pre mesto.
p. Dunčko – spolupracujete s druhými sociálnymi podnikmi?
Mgr. Cirbus – áno, rozprával som sa s riaditeľmi sociálnych podnikov na školení v Prešove
- tak ako povedal p. Sulík, musí tam byť úzka spolupráca s mestom
- spolupráca vedenia mesta a sociálneho podniku.
Ing. Vilkovský, MBA – TSML v našom meste suplujú sociálny podnik,
- treba dať sociálnemu podniku šancu, aby prišiel s návrhom činnosti, alebo to spojme
s TSML, ale nemôžeme to ťahať dlhšie ako do 31.5.2021.
Mgr. Kapšer – vyjadrím sa za dozornú radu a ľudí, ktorí sa pričinili, že sociálny podnik
vznikol
- prešlo ½ roka a nemáme zamestnaného ani jedného človeka z ÚPSVR
- funguje to iba na stavebnej báze, ale my chceme, aby sa robili aj iné veci
- aby sa zlepšila činnosť i aktivita riaditeľa v prospech ľudí
- nadobúdanie projektov a grantov zo strany riaditeľa v prospech občanov mesta.

p. Čurilla – nie je riešenie, ako sa povedalo na dozornej rade, že mesto má dávať sociálnemu
podniku zákazky
- prekvapilo ma uznesenie dozornej rady, že mesto má dať zákazku sociálnemu podniku
- zákon jednoznačne určuje, že to nemôžme tak spraviť
- sociálny podnik by musel byť schopný spraviť celú zákazku
- na to sa Jozef Cvoliga vzdal členstva v dozornej rade
- nebudem za to ani hlasovať, že to beriem na vedomie, lebo je to nesprávny prístup
- je kopec možností, kde sa môže sociálny podnik uplatniť
- filozofia, že mesto má dávať zákazku, nie je vôbec konštruktívna.
JUDr. Murín – veľa teórie pri bodoch, prax a realita iná
- kopa času, energie, ale pointa mi uniká
- kto chce robiť, nech robí na živnosť, alebo inou formou
- sociálny podnik má robiť jednoznačne pre mesto
- mňa by napadlo, že prečo by nemohli prať pre nemocnicu.
Ing. Vilkovský, MBA – dúfam, že je to otázka na konateľa.
JUDr. Murín – ale odkiaľ má mať informácie konateľ?

40

-

teraz sa nám uvoľnila hala v Helske, konateľ potrebuje injekciu, mechanizmus a on si to
už bude potom riadiť
250 tis. eur zákazka, to ma mrzí
nevidím dôvod, prečo by mal robiť sociálny podnik len časť v stavebníctve
prečo by nemohol robiť sociálny podnik aj poľnohospodársku činnosť?
Z LML sme spravili maklérsku firmu, ide predávať pozemky, tak prečo by nemohol mať
sociálny podnik nejakú pílu?
tu musí byť vôľa valného zhromaždenia.

Ing. Vilkovský, MBA – vôľu a podporu sociálny podnik má
- otázky smerujte na konateľa
- sociálny podnik funguje tak, ako funguje
- má nejaké stavebné zákazky, okrem toho nič nemá
- mám ja vyhľadávať projekty sociálnemu podniku?
- potom nepotrebujem konateľa
- riaditeľ nemocnice nechodí za primátorom, že nemá pacientov, a riaditeľ lesov, že nemá
drevo.
JUDr. Murín – aký vplyv má konateľ sociálneho podniku na pranie pre nemocnicu?
- je tam predsa p. Čurilla ako člen predstavenstva.
p. Čurilla – vybudovanie práčovne pre nemocnice je nereálne
- viem, koľko platia teraz
- mali vlastnú práčovňu a zrušili ju.
JUDr. Murín – za tým účelom bol sociálny podnik vybudovaný, aby prioritne zamestnával
Levočanov
- chodil si, pán primátor, pred voľbami na Levočské Lúky a teraz je to tak, že Košickú
bránu robili šarišskí rómovia
- u nás sa mohol parkánový múr takto robiť.
Ing. Vilkovský. MBA – v subdodávke na parkánový múr bol aj sociálny podnik
- to, že sa nedohodli s dodávateľom stavby, je dôvod, prečo to sociálny podnik nerobí.
JUDr. Murín – ale keby sa delila zákazka.
Ing. Vilkovský, MBA – ale to sa nedá
- ja neporuším zákon
- na budúci týždeň v stredu mám stretnutie s riaditeľom ÚVO, môžeš ísť so mnou pán
poslanec, aby Ti to pán riaditeľ UVO povedal osobne.
PhDr. Mgr. Cvoliga – 11.11.2020 som oznámil konateľovi sociálneho podniku, že sa
vzdávam členstva
- keď nám riaditeľ sociálneho podniku predloží stratu 76 tis. eur, čo mám robiť?
- po skúsenostiach z iných obcí, je to o spolupráci s mestom
- je to o primátorovi, aby dával úlohy sociálnemu podniku, konateľ je len niekto, kto
podpisuje
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do budúcna bude mať sociálny podnik problém prežiť takýto systém
mojím vzdaním sa dávam priestor pre väčšieho odborníka, ktorý by pomohol.

Ing. Novotný – dal by som Tomášovi Cirbusovi úlohu, aby urobil prieskum mašín na pranie,
náklady by sme pozreli v dostupných zdrojoch, koľko platí nemocnica za pranie, uvidíme, či
využijeme nižšiu DPH
- alebo v rámci SAD delegovať nejaké zákazky na sociálny podnik
- Tomáš vedel riešiť zákazky od nástupu, aj lacnejšiu pracovnú silu
- vedenie mesta má jednu domácu úlohu, Tomáš druhú, ak to nepôjde, zrušme to, prípadne
neviem, či sa to dá zlúčiť s TSML.
Ing. Vilkovský, MBA – nad tým budeme uvažovať v máji 2021, ak to nepôjde.
RNDr. Adamkovič – čo by chcel konateľ podniknúť? udržať, či čo ďalej so sociálnym
podnikom?
Mgr. Cirbus – okrem stavebných prác bola v riešení aj autobusová stanica
- po poslednej dozornej rade sa mi páči myšlienka poslanca p. Kellnera a to vybudovanie
triedičky a drvičky odpadu v okrese Levoča
- budúci týždeň by mala byť prehliadka nášho pozemku zo strany zamestnancov okresného
úradu a preverenie ďalších podmienok z ich strany ku zriadeniu takejto drvičky, lebo
doteraz nemali takúto žiadosť
- ide o drvičku stavebnej sute, aby bola mobilná
- bola by to služba pre mesto.
RNDR. Adamkovič – čo ešte ďalšie podnety? mimo sféry stavebnej.
Mgr. Cirbus – spravovať stanicu by nebol problém, dalo by sa tam zamestnať ľudí zo ZŤP, čo
aj budeme musieť urobiť
- problém čistiarne tu už bol minulý rok, ďalej sme to neriešili.
Ing. Vilkovský, MBA – rekonštrukcia autobusovej stanice bola schválená v MAS LEV, ale
tým, že schvaľovací proces MAS je na PPA, v súčasnosti je tlak na agentúru
- tým, že sa vymenili ľudia na PPA, všetky projekty sú zabrzdené
- pýtal som sa na predpoklad, kedy by to mohol byť
- my sme si dali deadline do 30.4.2021, ak to PPA neschváli, dáme vám ďalšie kroky
- platíme MAS LEV členské viac ako 11 tis. eur, preto by sme mali dostať istú refundáciu
aj vo forme projektu autobusovej stanice.

UZNESENIE č. 45
K bodu: Informácia o Sociálnom podniku mesta Levoča, s.r.o.,r.s.p.
Hl. za 16
proti 0
zdr 0
nehl 0
MZ berie na vedomie informáciu o Sociálnom podniku mesta Levoča, s.r.o. r.s.p., IČO:
52478157 so sídlom Probstnerova cesta 673/9, Levoča.
T: 26. 11. 2020
Z: Ing.Vilkovský, MBA
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15. 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 MZ.
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil.
p. Kašper – ako poslanci sme predtým nekomunikovali, ale chce by som navrhnúť JUDr.
Murína.
JUDr. Murín – Vaše a moje názory , pán primátor, sa dosť rozplývajú, ale dobre súhlasím.
UZNESENIE č. 46
K bodu: Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti založenej mestom
– Sociálnom podniku mesta Levoča, s.r.o.,r.s.p.
Hl. za 15
proti 0
zdr 1
nehl 0
MZ berie 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. 47
K bodu: Zmena zástupcu mesta v dozornej rade obchodnej spoločnosti založenej mestom
– Sociálnom podniku mesta Levoča, s.r.o.,r.s.p.
Hl. za 15
proti 0
zdr 1
nehl 0
MZ schvaľuje voľbu JUDr. Ľubomíra Murína 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

16. Interpelácie poslancov MZ

Mgr. Chalupecká – ďakujem MsKS a Knižnici Jána Henkela v Levoči za prípravu podujatia
Nežná 20/20 napriek týmto pandemickým opatreniam
- ďakujem za prípravu novej webovej stránky mesta, zvýši sa jej návštevnosť, ďalší krok
k smart mestu.
Ing. Vilkovský, MBA – ešte tam nie sú všetky informácie a to je úloha pre mesto.
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JUDr. Papcun – žiadam odd. IČ, ÚP a ŽP o informáciu o aktuálnom stave rozpracovanosti
projektu stojísk na zberné nádoby v meste Levoča
- som členom komisie a nemáme o tom informácie.
p. Čurilla – problém zo strany projektantov
- zložitý bod, finančne veľmi náročný, plánujeme financovať z dlhodobého úveru,
ktorý splatíme z nájmu
- bez realizácie tohto zámeru sa ťažko niekam posunieme v meste
- budeme sa snažiť, aby bola PD ukončená, aby mohla začať technická príprava.
Ing. Vilkovský, MBA – 2 veci, ktoré musíme riešiť v rámci odpadového hospodárstva –
stojiská a kompostáreň na biologický odpad a kuchynský odpad

RNDr. Adamkovič - občania sídl. Západ sa dotazujú pri stavbe 2 bytových domov na Sídl.
Západ, vzniká na ceste špina a prach. Firma, ktorá to realizuje hrubú špinu odhrnie z cesty
odhrňovačom, ale chcelo by to občas aj prestriekať vodou. Vzniká veľa prachu, autá špinavé,
okná tiež. Zabezpečiť vodné čistenie.
Ing. Vilkovský, MBA – projekt na auto podaný na envirofonde.
p. Kravecová – mestská doprava – vybavovanie preukážky, hodnota cestovného v porovnaní
SNV – Levoča, bezbariérový vstup
- prosím poslancov Ščurku, Novotného, Kellnera, aby odovzdali majetkové priznania, aby to
mohla komisia uzavrieť.
Ing. Vilkovský, MBA – 1.12.2020 pracovné stretnutie k MHD, treba sa zamyslieť, čo ďalej.
1. Interpelácia poslankyne MZ p. Anny Kravecovej: mestská doprava – vybavovanie
preukážky, hodnota cestovného v porovnaní SNV – Levoča, bezbariérový vstup.
T: 31.12.2020

Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
2. Interpelácia poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: žiadam o informáciu o aktuálnom stave
rozpracovanosti projektu stojísk na zberné nádoby v meste Levoča.
T: 22.12.2020

Z: Mgr. Kučka

3. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: občania sídl. Západ sa
dotazujú pri stavbe 2 bytových domov na Sídl. Západ, vzniká na ceste špina a prach.
Firma, ktorá to realizuje hrubú špinu odhrnie z cesty odhrňovačom, ale chcelo by to
občas aj prestriekať vodou. Vzniká veľa prachu, autá špinavé, okná tiež. Zabezpečiť
vodné čistenie.
T: 22.12.2020

Z: Mgr. Kučka
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17. Záver
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského
zastupiteľstva za účasť a ukončil 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
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