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Mestská rada v Levoči 

 
Z Á P I S N I C A 

č. 14 

zo 14. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  15. decembra 2020 

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

1. Otvorenie a program zasadnutia 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril 14. zasadnutie MR 
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť. Navrhol overovateľov zápisnice a určil 
zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky.  
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR  

Hl. za  5 proti 0   zdr  0  
 
MR schvaľuje program zasadnutia Mestskej rady. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za 5 proti  0 zdr    0  
 
MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice: Miroslav Dunčko, JUDr. Pavol Papcun. 
T: ihneď          Z: Ing.Vilkovský, MBA        
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – vážená Mestská rada. Na 13. zasadnutí Mestskej rady, ktorá sa konala 
dňa 18.11.2020, bolo celkovo prijatých 42 uznesení. Uznesenia č. 1, 2, 3, 24, 37, 38, 39, 42, 
25 boli splnené. Jedno uznesenie č. 20 je v plnení. Ostatné boli postúpené na rokovanie MZ a 
budú predmetom kontroly plnenia uznesení na nasledujúcom zasadnutí MZ dňa 22.12.2020. 
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UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 5 proti  0 zdr   0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 13. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta – poistenie majetku  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MR. 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
JUDr. Pavol Papcun -  rozsah poistenia je aký? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – niektorý majetok odbudol predajom, ale ostatné podmienky  
ostali rovnaké ako pri predchádzajúcej poistnej zmluve.  
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – poistenie majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 1 k poistnej zmluve č. 411 025 100 
uzavretej dňa 22.01.2018 medzi mestom Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Námestie 
Majstra Pavla 4/4, Levoča ako poisteným a poisťovňou: Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s., 
IČO: 00 151 700, so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava na poistenie majetku 
mesta a zodpovednosti za škodu s dojednaním poistenia takto:  
Predmet poistenia: 
1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí (v 

zmysle prílohy: „Zoznam poisteného nehnuteľného majetku“) – na poistnú sumu 43 068 
248 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, 
víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
a ťarcha snehu; voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád 
predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus a prostý vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, 
s výnimkou povrchového  poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, 
t. j. estetické poškodenie)   na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; 

3. IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus a 
prostý vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  
poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, t. j. estetické poškodenie) 
na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; 

4. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle 
účtovnej evidencie poisteného) – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri 
poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, 
záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda 
z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, 
stožiarov alebo iných  predmetov); 
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5. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 5 000 € pri škodách spôsobených prepätím alebo 
indukciou na elektrických alebo elektronických  zariadeniach v priebehu búrky; 

6. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku 
krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  na poistnú sumu 30 000 € na prvé riziko;  

7. peniaze a ceniny v trezore - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku 
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo 
iných  predmetov)  a pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  

8. náklady po poistnej udalosti („vypratávacie náklady“) – na poistnú sumu 20 000 € na 
prvé riziko; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica 
a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha 
snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov 
(stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

9. peniaze a ceniny v pokladni  - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku lúpež v mieste poistenia;  

10.peniaze a ceniny počas prepravy - na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku lúpež pri preprave; 

11.sklo  (sklenené výplne dverí, okien) - na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko pri poistnom 
riziku rozbitie; 

12.zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 100 000 €; 

Poistené riziká:  
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, razová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov) na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo 
elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri 
preprave, vandalizmus, prostý vandalizmus, rozbitie, zodpovednosť za škodu.   

Spoluúčasť: 
- 166 € pre všetky dojednané riziká okrem: 
- 50 € pre riziko krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave poistených vecí, 

vandalizmus (vrátane prostého), rozbitie skla a prepätie  
- 50 € pre  zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami  

Začiatok poistenia: 01.02.2021 
Doba poistenia:       doba určitá – 2 roky od 01.02.2021 do 31.01.2023 
Výška  poistného:   8 559,82 €/rok , s platením polročne: 4 279,91 €/polrok  

Uzavretie dodatku je zo strany poisťovne podmienené skutočnosťou, že do 31.01.2021 
škodovosť na poistnej zmluve č. 411 025 100 uzavretej dňa 22.01.2018 medzi mestom 
Levoča a poisťovňou nedosiahne 60% poistného. 
T: 01.02.2021 Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – poistenie majetku 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť uzavretie Poistnej zmluvy medzi mestom Levoča, IČO: 
00 329 321, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča ako poisteným a poisťovňou: 
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Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s., IČO: 00 151 700, so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 
74 Bratislava na poistenie majetku mesta a zodpovednosti za škodu s dojednaním poistenia 
takto:  
Predmet poistenia: 
1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí (v 

zmysle prílohy: „Zoznam poisteného nehnuteľného majetku“) – na poistnú sumu 43 068 
248 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, 
víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
a ťarcha snehu; voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád 
predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus a prostý vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, 
s výnimkou povrchového  poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, 
t. j. estetické poškodenie)   na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; 

3. IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus a 
prostý vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  
poškodenia poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, t. j. estetické poškodenie) 
na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; 

4. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle 
účtovnej evidencie poisteného) – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri 
poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, 
záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda 
z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, 
stožiarov alebo iných  predmetov); 

5. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 5 000 € pri škodách spôsobených prepätím alebo 
indukciou na elektrických alebo elektronických  zariadeniach v priebehu búrky; 

6. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 837 800 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku 
krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus; na poistnú sumu 30 000 € na prvé riziko;  

7. peniaze a ceniny v trezore - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku 
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo 
iných  predmetov)  a pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  

8. náklady po poistnej udalosti („vypratávacie náklady“)  - na poistnú sumu 20 000 € na 
prvé riziko; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica 
a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha 
snehu, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov 
(stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 

9. peniaze a ceniny v pokladni  - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku lúpež v mieste poistenia;  

10.peniaze a ceniny počas prepravy - na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku lúpež pri preprave; 

11.sklo  (sklenené výplne dverí, okien) - na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko pri poistnom 
riziku rozbitie; 

12.zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 100 000 €; 

Poistené riziká:  
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, razová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
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predmetov) na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo 
elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri 
preprave, vandalizmus, prostý vandalizmus, rozbitie, zodpovednosť za škodu.   

Spoluúčasť: 
- 166 € pre všetky dojednané riziká okrem: 
- 50 € pre riziko krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave poistených vecí, 

vandalizmus (vrátane prostého), rozbitie skla a prepätie  
- 50 € pre  zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami  

Začiatok poistenia: 01.02.2021 
Doba poistenia:       doba určitá – 2 roky od 01.02.2021 do 31.01.2023 
Výška  poistného:   11 948,63 €/rok , s platením polročne: 5 974,31 €/polrok  

Uzavretie poistnej zmluvy je podmienené skutočnosťou, že do 31.01.2021 škodovosť na 
poistnej zmluve č. 411 025 100 uzavretej dňa 22.01.2018 medzi mestom Levoča 
a poisťovňou: Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s. , dosiahne 60% poistného. 
T: 01.02.2021 Z: Mgr. Drahomirecký 
 Mgr. Kučka 
 

4. Zmena rozpočtu č. 6 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – jedná sa tu hlavne o vysporiadanie príjmov škôl a jediné, čo 
je tam z kapitálových výdavkov navyše, je  hlasovacie zariadenie, na ktorom sme sa dohodli 
na predchádzajúcom MZ. 
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 6 

Hl. za  5 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, mesta 
Levoča na rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
 

5. Rozpočet mesta Levoča na rok 2021, s výhľadom na roky 2022 
a 2021 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je to suma možného v tejto situácii, uvidíme ako sa vyvinie 
rok 2021. Je to odhad príjmov, k tomu odhadu sú prispôsobené výdavky, je ešte dosť vysoký 
predpoklad, že v priebehu 2021 bude musieť prísť úprava buď príjmov, alebo výdavkov.  
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Podľa toho ako sa budú vyvíjať hlavne príjmy z podielových daní. 
 
Ľuboš Kamenický – očakávame ešte granty, napr. opatrovateľská služba. Ak budú príjmy 
v roku 2021 také, aby sme nemuseli čerpať úver, tak ho čerpať ani nebudeme. Splácame nové 
úvery, a splácame úver ŠFRB za byty, ktoré ešte ani nestoja. 
 
JUDr. Pavol Papcun – tento rok sme úver nečerpali? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – tento rok nie. Čerpáme návratnú finančnú výpomoc. Je to 
bezúročný úver. 
 
JUDr. Pavol Papcun – zatiaľ sme nečerpali úver od štátu? Ani úver na bežné výdavky? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – nie, v roku 2020 nič. 
 
JUDr. Pavol Papcun – a v roku 2021 sme koľko plánovali? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – 540 tisíc eur zatiaľ plánovaných.  
 
JUDr. Pavol Papcun – bežné príjmy máme naplánované tak, že buď zapojíme jeden, alebo 
druhý úver? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – v podstate áno. Máme mierny prebytok bežného rozpočtu. Úver, ak 
sa bude čerpať, bude použitý na splátky istiny úverov.  
 
Miroslav Čurilla – aby sme to aj v MZ vnímali. Situácia je špecifická, veľmi ťažko je robiť 
predpoklady a rozpočtovať niečo čo nemáme kryté. Aj v MZ pri rozpočte nemali by sme teraz 
riešiť kapitály. Nejaké iniciatívy prebiehali, že by neboli. Ideálne až v aprílovom MZ. 
Nevieme teraz predpokladať. Kapitály sa aj na VÚC schvaľovali bežne v apríli. Keď už sú 
jasnejšie niektoré vzťahy. Štát a dokonca aj samosprávy musia žiť na dlh. Kryjeme bežné 
výdavky úverom. Dotácie na šport tiež by sme nemali dávať, dotácia by mala byť nula. 
V tejto ťažkej dobe sa zastavil život, ideme v obmedzenom režime, a nebolo by správne 
predvádzať sa a navyšovať niektoré kapitoly, lebo môže dôjsť situácia, že budeme musieť 
škrtať a zákon nepustí. Aj tento rok sme šli v obmedzenom režime. Pri rozpočte by sme mali 
byť zodpovední. A nie ísť nad rámec možností. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – reálne na investície v roku 2021 budeme môcť plánovať 
financie po rozboroch hospodárenia v apríli. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – po schválení záverečného účtu v apríli 2021. 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 
a 2023. 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 8 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na 
roky 2022 a 2023. 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť použitie dlhodobého úveru vo výške 329 647eur nasledovne: 

 Účel Suma 
Záchytné parkovisko - hradobná priekopa 129 652 
Vodná nádrž Levoča 97 410 
IBV Krupný jarok 102 585 
 Spolu 329 647 

 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 313 980 eur 
nasledovne: 

Účel  suma 
PD 20 000 
automobil 13 000 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 64 447 
Priechody pre chodcov 5 000 
územný plán 15 000 
Radnica - výskum 10 000 
Radnica NMP 2 53 000 
NMP 47 PD 33 967 
IBV Krupný jarok  32 415 
Rek. a modernizácia autobusovej 5 000 
Odvodnenie Závada 14 000 
detské ihrisko pri Prameni 30 000 
ZŠ G. Haina 18 151 

SPOLU 313 980 
 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 11 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť čerpanie úveru vo výške 540 239 eur na krytie bežných 
výdavkov v roku 2021. 
T: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2020, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 
9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 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 MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie  č. xx/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 7/2020 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  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie  č. xx/2020, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2017, č. 7/2018, č. 12/2019 a č. 
7/2020 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: 15.12.2020                                    Z: Mgr. Kamenický 
  Mgr. Kučka 
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7. VZN o zrušení Elokovaných pracovísk Materskej školy v  
Levoči  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
PaedDr. Choborová bližšie vysvetlila. 
 
Anna Kravecová – elokované pracovisko Levočské Lúky budú pripojení ku Predmestiu? 
 
PaedDr. Mária Choborová – áno. Pokiaľ MŠ Predmestie nebude mať IČO, tak nie je možné 
prisunúť k elokovanému pracovisku elokované pracovisko. Od zajtra začne proces presunu. 
 
Miroslav Dunčko – riaditeľky sa budú vyberať výberovým konaním? Či ostanú tie isté? 
 
PaedDr. Mária Choborová – zatiaľ sú poverené zástupkyne vedením. Po kreovaní rady 
materských škôl sa vypíše výberové konanie. Podľa zákona č. 596 § 3. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – rada materskej školy vyberie kto bude riaditeľ. 
 
JUDr. Pavol Papcun – kedy? 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – ako to podmienky dovolia. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - na februárovom MZ. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – z poslancov, tak myslíte? 
 
JUDr. Pavol Papcun – všeobecne. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – poslancov, ale aj zo zástupcov rodičov.  
 
PaedDr. Mária Choborová – ak môžem Vás uviesť do obrazu, keď bude samostatný právny 
subjekt, musí do troch mesiacov (môže aj skôr) kreovať radu materskej školy. Tá môže 
navrhnúť zriaďovateľovi vypísanie výberového konania.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  a medzitým vo februári budeme my kreovať zástupcov 
z radov poslancov do rád materských škôl. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – pedagogickí, nepedagogickí, nie je problém, len rodičia. Neviem, či 
radu školy môžeme považovať v rámci výnimky ako MZ, že sa môže stretávať aj 
v mimoriadnej situácii, ako my teraz. Predvídať niečo v tejto chvíli nevieme.  
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: VZN o zrušení Elokovaných pracovísk Materskej školy v Levoči 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť VZN č. xx/2020,  o zrušení 
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 Elokovaného pracoviska, Ul. Jána Francisciho 1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej 
školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul. Jána Francisciho 
1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča,  

 Elokovaného pracoviska, Ul. Gašpara Haina 1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej 
školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul. Gašpara Haina 
1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, 

 Elokovaného pracoviska, Ul. Gustáva Hermana 225/9, Levoča, ako súčasti Materskej 
školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne, Ul.  Gustáva Hermana 
225/9, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča, 

 Elokovaného pracoviska, Ul. Predmestie 26, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ul. 
Železničný riadok 3, Levoča a Školskej jedálne Ul. Predmestie 26, Levoča, ako súčasti 
Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, Levoča. 

T: 01.01.2021                                    Z: PaedDr. Choborová 
  Mgr. Kučka 
 
 
 

8. VZN o zriadení Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 
1674/8, Levoča a Školskej jedálne, Materskej školy, Ulica 
Gašpara Haina 1237/36, Levoča a Školskej jedálne, Materskej 
školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča a Školskej 
jedálne, Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča a 
Školskej jedálne 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
PaedDr. Choborová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: VZN o zriadení Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča a 
Školskej jedálne, Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča a Školskej 
jedálne, Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča a Školskej jedálne, 
Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča a Školskej jedálne 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť VZN č. xx/2020,  o zriadení: 

 Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 1674/8, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica 
Jána Francisciho 1674/8, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 
1674/8, Levoča, 

 Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica 
Gašpara Haina 1237/36, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 
1237/36, Levoča, 

 Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, Levoča, a Školskej jedálne, Ulica 
Gustáva Hermanna 225/9, Levoča, ako súčasti Materskej školy, Ulica Gustáva 
Hermanna 225/9, Levoča, 
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 Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča, a Školskej jedálne, Predmestie 832/26, 
Levoča, ako súčasti Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča. 

T: 01.01.2021                                    Z: PaedDr. Choborová 
  Mgr. Kučka 
 
 

9. Plán práce MR a MZ na rok 2021 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Ing. Lisoňová bližšie vysvetlila. 
 
Radoslav Kellner -  k plánu práce. Čo treba spraviť, ak chceme mať komisiu online? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  nevidím problém. Súpisku môžete podpísať jednotlivo a 
dodatočne. 
 
Ján Lorko – keď je zápisnica a prezenčka, nemôže to byť problém. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – nemôže to byť dlhodobo problém.  
 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Plán práce MR a MZ na rok 2021 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie plán práce MR a MZ na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
T: 31.12.2020                                    Z: Ing. Lisoňová 
         Mgr. Kučka 
 
 

10. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
Miroslav Čurilla -  k prvému bodu Plánu kontrolnej činnosti. Máme problém s tou kapitolou 
miestnych daní. Hlavne daň z nehnuteľností. Či to nemôžeme konkretizovať na kontrolu 
konkrétnych rozhodnutí. Kontrola správnosti vyrúbenia dane z nehnuteľností pre FO a PO. 
Aby sa prešli postupne rozhodnutia konkrétnych vyrúbení daní a nedoplatkov. Myslím si, že 
nás situácia prinúti čoskoro valorizovať dane. Ja sa tiež prihlásim k oponentúre, že tí poctiví, 
čo platia, sú postihnutí. Nemáme túto kapitolu v poriadku. Či by nemala hlavná kontrolórka 
rozhodnutie za rozhodnutím kontrolovať.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – daj návrh, na uznesenie z MR, aby sa vykonali opatrenia na 
zabezpečenie vyrubovania a vymáhania miestnych daní a poplatkov, na úroveň podaných 
daňových priznaní FO a PO, ktoré sú doručené mestu. 
 
Miroslav Čurilla – mala by to byť kontrola správnosti vyrubovania a jednotlivých rozhodnutí.  
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Anna Kravecová -  a nemôže tam byť za odpad? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nie je to to isté. Jedno robí pani Klemová. Štefánia 
Bajtošová vymáha poplatky za komunálne odpady.  
 
Anna Kravecová – naraz nám chodia.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dobre to navrhuje Miro. Bolo by treba dať výstup z rady na 
MZ, aby sa prešli konkrétne podané daňové priznania konkrétnych FO a PO. 
 
Ján Lorko -  nerozumiem prečo je to odlišné. Nehnuteľnosti a odpad. Sú to dane. 
 
JUDr. Pavol Papcun -  nemáš rozdiel medzi priznanou daňou a reálnou výškou, ako mal byť 
poplatok vyrúbený. Kontrola má byť zameraná na charakter nehnuteľnosti a či je daň správne 
vyrúbená. 
 
Ján Lorko – skúsme si dať nejaký príklad. Niekto podá DP za nejaký pozemok a ako to 
kontrolórka bude kontrolovať.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – vyberie si spis, katastrálnu mapu, výpis z LV a ide podľa 
toho. 
 
Ján Lorko -  neviem, či má takú kompetenciu. Treba to spraviť, mesto za dlhé roky neprišlo 
na to, kde je chyba a nie je mi jasné, ako to presne bude robiť.  
 
Miroslav Čurilla -  bude robiť majetkové priznania jedno po druhom. Daň z majetku. 
 
Ján Lorko – viem si predstaviť ešte využitie pozemkov, objektov.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – na základe môjho podnetu už tento rok HK kontrolovala 
vybrané subjekty na NMP. Vybrané čísla a dostala za úlohu kontrolovať predložené daňové 
priznania či objekt je v súlade s tým čo má v daňovom priznaní versus s tým, na čo sa 
využíva. 
 
Radoslav Kellner – nemáme problém z podaním, ale s reálnym využitím. 
 
Miroslav Čurilla – bavíme sa o dani z majetku. 
 
Radoslav Kellner – daň z nehnuteľnosti. 
 
JUDr. Pavol Papcun – chce sa porovnať podané daňové priznanie s výpisom z LV a účelom 
z využitia. Nemá to ísť tak ďaleko, aby sa kontrolovali výmery.  
 
Miroslav Čurilla – kontrolórka je dosť skúsená. Keď si vezme daňové priznanie a porovná 
veci, tak to vie vyhodnotiť, ona nebude skúmať do detailu. Možno ani ona sa nebude chcieť 
s tým stotožniť. Nemáme veľa možností. Už sme skúšali na tom finančnom oddelení. Niekedy 
chodil kontrolór aj na kontrolu podania na daň z ubytovania. Je to pomerne veľký rozsah. 
Nemyslím si, že za pol roka urobí všetko. Popri ostatnej agende. Ono je to aj konfrontačné. 
Naša kontrolórka má v tom jasno úplne. Nie celkom sa zhoduje so správcom dane. 
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Kontrolórka to má jasnejšie než tí naši na finančnom. A keď už bude kontrola konkrétnych, 
tak na tom finančnom zistíme, jeden spis zlý, druhé majetkové priznanie zle, tretie, tak 
následne bude musieť aj vedúci FO musieť prijímať opatrenia, aby metodicky usmernil.   
 
Ján Lorko – v minulosti to bola spolupráca troch oddelení. Majetkové, stavebný úrad 
a finančné oddelenie. Zmapovali všetko a mali prípad od prípadu stanovené, kde sa prešlo za 
hranicu a následne na to bola finančná kontrola, či bola podaná daň z nehnuteľnosti správne 
podaná. 
 
Miroslav Čurilla - či je správne priznaná daň z nehnuteľnosti. Využitie, výmera. 
 
JUDr. Pavol Papcun – zásahy do mestského majetku sa nebudú robiť, nejde to tak ďaleko, aby 
sa zisťovali čierne stavby v teréne atď. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ide mi o to, na prvý pohľad sa Vám to môže zdať ako úplná 
banalita, ale na tejto veci strácame značnú časť daňových príjmov. Ako sa nehnuteľnosť 
reálne využíva. V tom, čo je zapísané v katastri a v tom, na čo sa nehnuteľnosť reáln využíva. 
Keď pozrieme do daňových priznaní, úniky sú státisícové. Keď niekto povie, že zástupca 
musí za hotel zaplatiť ročne xy za dane. A niekto má nehnuteľnosť v tej istej výmere 
a využíva ju a tvrdí, že nie je to hotel. Rozdiel je napr. v jednej nehnuteľnosti 2000 eur. 
 
Ján Lorko – bol som aj v minulosti vo finančnej komisii. Na tomto sa zhodujeme všetci. 
Koľko daní nám uniká. Aj keď si bol Ty primátor, Milan Majerský, odhadovali sme ako sú 
podané daňové priznania z hľadiska využiteľnosti. Trošku som zaskočený tým návrhom. 
Neviem, či je to všetko kompetencia HK. Ja netvrdím, že nie. Ale overil by som si to. 
 
Miroslav Čurilla – ona je fakt skúsená a vidím v tom, že môže veľa pomôcť. A keď sa to fakt 
podarí, tak navrhnem aj odmenu. Boríme sa s tým dva roky. A nevieme sa s tým pohnúť. 
Hlavný kontrolór robí aj to, aké úlohy mu zadá MZ. Ja som poslanec.  
 
Ján Lorko - ak príde na nezrovnalosť, tak postup je aký? 
 
JUDr. Pavol Papcun – vystaví správu o kontrolnej činnosti a správca dane sa s tým musí 
vysporiadať. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – ďalej koná už správca dane. Pani Ing. Klemová. Zavolá si konkrétneho 
človeka. Na základe toho sa dorubuje daň. 
 
Ján Lorko -  je to aj povinnosť správcu dane, zo zákona, že má urobiť tieto korekcie.  
 
Miroslav Čurilla – z toho vychádza aj moja iniciatíva. Keď to odkonzultujem s hlavnou 
kontrolórkou, je fakt doma v tom. Dá mi za pravdu. Správca dane bude musieť potom konať. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pokiaľ by to prešlo a myslím, že to prejde v MZ, tak 
budeme využívať aj súčinnosť mestskej polície. HK bude využívať aj súčinnosť mestskej 
polície a správcu dane pri kontrolách. Ale dajme úlohu aj mestskej polícii. Aj ona môže 
svojím miestnym zisťovaním prispieť k odhaľovaniu nesprávností. 
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Miroslav Čurilla – jednu kontrolu už kontrolórka robila. Dala výstup správkyni dane, ale 
nebolo to účinné. Potrebujeme, aby od hlavnej kontrolórky vyšiel protokol. 
 
Anna Kravecová - týmto sa zapodievame každý rok. V roku 2018 bolo zadané, že bude 
kontrolovať dane. Vždy nám tie peniaze unikajú. Mali by sme to zadefinovať termínom. Od 
kedy dokedy. Vždy o tom rozprávame.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja musím povedať, ako som povedal už predtým. Ona už 
vykonáva, čo sa týka NMP, aj využitia. Navrhoval som a budem to pripomienkovať 
ministerstvu financií. Aj už oni robia na legislatívnej úprave zákona o miestnych daniach. To 
má na starosti dočasná prezidentka finančnej správy. Aby sa tam ujasnilo. Toto je LV, 
kataster, na toto sa nehnuteľnosť reálne využíva reálne. A čo je predmetom dane 
z nehnuteľnosti. 
 
Ján Lorko – v minulosti keď sme na komisii o tom diskutovali, oni boli boli presvedčení, že 
sväté je LV. My, ako poslanci sme boli presvedčení, že účel. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – súhlasím. Mám s tým obrovský problém. Keď zistím, že 
nehnuteľnosť sa využíva na ten a ten účel. Tak by to malo byť aj vyrúbené. 
 
Radoslav Kellner – pán Košalko (SNV) chodí od 1.1. po celom meste a kontroluje každý 
jeden dom. Keď skončí, ide zas odznova. Nekonečný príbeh. Zavolá tých ľudí a všetci 
dobrovoľne menia tie daňové priznania. Je to ľahšie ako zmena účelu na katastri, na 
stavebnom úrade a pod. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – a nechcem povedať že ich ešte môžu udať na daňovú 
správu. 
 
Ján Lorko – on je na finančnom? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  navrhujem aby sme prijali plán kontrolnej činnosti tak, ako 
ho navrhol Miro Čurilla. 
 
 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť pozmeňujúci návrh poslanca MR Miroslava Čurillu: 
Kontrola majetkových priznaní, dane z nehnuteľnosti právnických a fyzických osôb. 
Správnosť priznanie dane. 
T: 15.12.2020                                    Z: JUDr. Rusnáčiková 
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UZNESENIE č. 17 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 
T: 15.12.2020                                    Z: JUDr. Rusnáčiková 
 
 
 

11. Záver 
 
Primátor mesta Levoča poďakoval poslancom Mestskej rady za účasť. Upozornil tiež na 
blížiace sa zasadnutie Mestského Zastupiteľstva dňa 15.12.2020 o 12:00 hod. a následné 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 22.12.2020.  
 

 


