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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

 
Z Á P I S N I C A 

č. 23 

z 23. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 22. 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 23. zasadnutie MZ 
v Levoči. Ospravedlnil neprítomnosť pani Mgr. Andrei Kolečányiovej. Konštatoval 
uznášaniaschopnosť. Navrhol overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil 
prítomných s programom podľa pozvánky.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ešte pred bod interpelácie pridáme bod prevod majetku MŠ. 
Bude to predkladať vedúci finančného oddelenia. Potrebujeme k 1.1.2021 mať vysporiadaný 
prevod majetku MŠ. Návrhy na doplnenie programu? 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – prosím doplniť bod rôzne, v ktorom Vás chcem informovať 
o záveroch zasadnutia dozornej rady nemocnice. 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Radoslav Kellner, MUDr. 
Pavol Ščurka. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  15 proti 0 zdr 0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Ján Lorko, PaedDr. Ľubomír Repaský. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
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UZNESENIE č. 3 
K bodu: Doplnenie programu zasadnutia MZ 

Hl. za  15 proti 0 zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: doplnenie 
programu zasadnutia MZ o bod Rôzne. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  15 proti 0 zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Nikolaj Kučka -  kontrola plnenia uznesení sa týka 21. MZ zo dňa 26.11.2020, tam bolo 
prijatých celkovo 47 uznesení. Uznesenia číslo 14 a 25 sú v termíne plnenia. Išlo o zriadenie 
vecného bremena PVS v lokalite Predmestie a Levočská Dolina. Ostatné uznesenia sú 
splnené. Posledné MZ č. 22  prebehlo 15.12.2020, bolo prijatých 12 uznesení. Z toho 
uznesenia číslo 4 a 5 sú v plnení, to je poistenie majetku. Ostatné boli splnené. Ďakujem.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – včera som posielal emailom na mesto požiadavku o štruktúru 
plnenia uznesenia a realizáciu plnenia uznesenia Špitálska ulica. 
 
Miroslav Čurilla – Špitálska ulica je predmetom, ktorým sa zaoberáme. Mám za to, či 
neprehodnotíš trochu to uznesenie, lebo v danej situácii nevieme splniť to uznesenie. Z môjho 
pohľadu by bolo jednoduchšie, ak by si ho zmenil, prípadne zrušil. Potrebujeme body, ktoré 
by nám pomohli začať verejné obstarávanie. Niektoré body uznesenia sú nerealizovateľné. Je 
to špecifická skladba uznesenia, ktorá nemyslím si že prispeje dobrej realizácii tohto projektu. 
Stotožňujem sa s touto investíciou. Pracujeme na nej, aby sa mohla čo najskôr realizovať. 
Pánovi primátorovi ako podpredsedovi vodárenskej spoločnosti sa podarilo zabezpečiť, že 
PVS má už v investičnom pláne na budúci rok časť vodu a kanalizáciu, ktoré sú predmetom 
tohto projektu. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – v tejto chvíli nedokážem naformulovať nové uznesenie. Odpíšte 
mi na to, prídem na rokovanie a naformulujeme nové uznesenie. Toto som navrhol v auguste.  
 
Miroslav Čurilla – nesúri nás to, môžeš na februárovom MZ to predniesť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja na základe toho uznesenia, ktoré prijalo MZ 18.8.2020, 
som už konal, PVS to dala už do svojho programu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – máme peniaze na Špitálsku ulicu v návrhu rozpočtu na rok 2021?  
 
Miroslav Čurilla – nie, zatiaľ nie. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poprosím najneskôr na februárové MZ, aby sa uznesenie 
preschválilo opätovne v novom znení, alebo zrušilo a prijalo nové.  
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 21. a 22. zasadnutia MZ.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
 

3. Zmena rozpočtu č. 6 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - jedná sa o koncoročné vysporiadanie so školami. 
 
Anna Kravecová – chcem ku jednotlivým bodom rozpočtu č. 6. Je tam investičný fond na 
prechody pre chodcov 5000 eur. Požiadali ma občania s chybami zraku, aby sme sa snažili 
umiestniť semafor pri prechode zo Sídliska pri Prameni smerom na námestie, kde ich najviac 
prechádza. Potom kde je záchytné parkovisko, či by nebolo dobré z odpadových materiálov 
vysporiadať, alebo upraviť cestu smerom ku pani doktorke Babejovej. Sťažujú sa tam 
občania. Pani Pekarčíková požaduje tiež opraviť vstup ku svojmju domu. Začal sa opravovať 
amfiteáter, tým pádom by sa mohlo zrevitalizovať vstupné prostredie, pretože nielen mladí 
ľudia, ale aj starší občania sa tešia, že raz sa bude realizovať letné kino. Potom rekonštrukcia 
radnice. Veľmi ma potešila správa v novinách. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  pani poslankyňa, preruším Vás. Hovorme teraz o zmene 
rozpočtu č. 6. Tieto veci sa dotýkajú rozpočtu 2021, to bude samostatný bod. 
 
Anna Kravecová – dobre, budem pokračovať potom. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ja sa chcem dotknúť splatnosti miestnej dane. Som si všimol, že 
ku koncu roka idú automaticky výzvy. Či by sme neposunuli splatnosť miestnej dane do 
31.marca 2021. Aby od 1.1.2021 nevyskakovali občanom penále. Či by sme sa neposunuli, 
ako ostatné štáty, ktoré realizujú odklad k odvodom a dani. 
 
Miroslav Čurilla – jednoduchšie by bolo možno, že by sme prijali v novom roku uznesenie, že 
si nebudeme uplatňovať sakcie. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  po 1.1.2021 by sa neuplatňovali sankcie? 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – aby sme od. 1.1. nepredpisovali penále. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – oni už nabehnú automaticky. Už sa tomu nevyhneme. Teraz už sa 
to nedá. Nemôžeme ísť nad rámec zákona. Môžeme to urobiť jedine tak, že v budúcom roku, 
ak chceme pomôcť ľuďom, tak výmery zas môžeme vyrúbiť neskôr a tým pádom budú mať 
posunutú splatnosť, ale nemôžeme ísť nad rámec zákona. 
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PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – vieme to posunúť o tri mesiace? Alebo 31.12. je hranica, kde 
občan musí zaplatiť? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – v tejto situácii už určite nie. 
 
Miroslav Čurilla – my už sme mali teraz splatnosť posunutú. 
 
Ing. Robert Novotný – môžeme už teraz prijať uznesenie, ktorým nebudeme penalizovať tých, 
ktorí nebudú mať do 31.3. zaplatené. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – neviem či toto je v súlade so zákonom. Odpustiť penále nie je 
možné. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – aj sa priznám, že toto je na vode, pýtam sa, či by to bolo možné. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  rozumiem o čo ide. Aby teraz uznesením MZ prijalo tzv. 
pardón.  Keď niekto nezaplatí splatnú daň k 31.3.2021 a zaplatí až v priebehu roka 2021, aby 
mu nebolo vyrúbené penále. Ale keď chceme takýto pardón, ja by som to navrhoval prijať vo 
februári budúceho roka. S tým, že si pozrieme, či zákon vôbec niečo také umožňuje. My  už 
tú splatnosť posunutú máme do 31.12.2020. Pozrite, keď budete na tom trvať, môžeme to 
uznesenie prijať. Ale, pokiaľ nebude v súlade so zákonom, budeme ho musieť aj tak zrušiť 
v tej 10 dňovej lehote. Lebo aj ja som na pochybách. Tak jednoducho Vám ho nepodpíšem 
a dostane sa do rokovania na budúcom MZ. Uznesenie nemôže ísť nad rámec zákona. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ja súhlasím.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  poslanecký návrh  môžeš dať. Ale upozorňujem, že ho 
nepodpíšem, ak nebude v súlade so zákonom. 
 
JUDr. Pavol Papcun -  ja si myslím, že takéto uznesenie mali prijímať,  až keď budeme 
vedieť, či je to v súlade so zákonom. Nevrhá to dobré svetlo na takéto uznesenie prijímané od 
pása. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  kľudne to počká na február.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – a keby sme prijali uznesenie typu, že mesto pripraví uznesenie na 
február. Skôr ide o tú technickú vec, čo sa stane 1.1.2021. Rektroaktivitu možno nebude 
možné schváliť. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – už idú len výzvy na zaplatenie. Tí, ktorí zaplatili v roku 2020 
a zaplatili po splatnosti. Už majú vyrúbené penále. Toto sa už deje. Je koniec roka. Ak ideme 
za rok 2020, prijať takéto uznesenie je už aj tak neskoro. 
 
JUDr. Pavol Papcun – generálny pardon je vždy retroaktívny. To je presne tak, ako Ľubo 
povedal. Či ho prijmeme teraz, alebo vo februári, pôjde to vždy s účinkami spätne. Pretože už 
teraz nabiehajú penále tým, ktorí zaplatili daň po lehote splatnosti. Som za to, aby sa to 
naštudovalo, aby sme zistili, či vôbec môžeme takýto návrh schváliť. 
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RNDr. Vladimír Adamkovič – keď už hovoríme o spätných penále. Viem o jednej osobe, 
ktorej bol doručený výmer elektronicky, teda bol doručený jej menovkyni, ktorá nemala ani 
povinnosť mať zriadenú elektronickú schránku, a trištvrte roka sa o tom nevedelo. Tá 
elektronická forma nie je ešte tak vyladená, aby to bolo nenapadnuteľné. Takže poprosím aby 
sme na to dozreli, lebo ak budú vyrúbené penále, tak táto FO je poškodená. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – pokiaľ by k tomu došlo, penále jej vyrúbené byť nemôžu. Pokiaľ 
má FO zriadenú elektronickú schránku, my jej nemôžeme poslať listinný výmer. Systém sám 
vyhľadáva osoby, ktorým sa doručuje elektronicky.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – fyzická osoba má zriadenú túto schránku, ale nemá potrebu, 
ani povinnosť do tej schránky chodiť. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický -  ako náhle si FO zriadi schránku, všetky veci jej budú chodiť tam. 
Aj keď nemá povinnosť ju mať.  Musí tam chodiť, musí ju používať. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič -  ale ak bol výmer zaslaný zlej osobe? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – konkrétny príklad by som chcel vedieť a pozriem sa na to. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – poviem. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – súhlasím s myšlienkou odložiť to na najbližšie MZ, aj s myšlienkou 
odpustiť ľuďom a firmám v tejto kritickej situácii úroky, keď neskôr zaplatia, ale pán doktor 
Cvoliga do budúcna prosím lepšie pripraviť. Nie každý tu je odborník vo výbere daní. 
Prípadne na finančnej komisii takéto veci prebrať. A či vôbec, ako správcovia daní, máme na 
to kompetenciu. Či máme silu to ovplyvniť. A či nebude treba aj zmenu VZN, či postačuje len 
uznesenie. Určite som do budúcna za to, ale aj s diskusiou s finančou správou. Vďaka. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tam sa môže kľudne stať, ak by uznesenie bolo prijaté 
a keby som ho aj podpísal, ako primátor, že by sme si nevšimli, že neboli splnené zákonné 
náležitosti, tak ak by sa takéto uznesenie dostalo na finančnú správu, tak tá ho zo zákona 
zruší. 
 
Miroslav Čurilla – sme obdobne tak, ako po minulé roky, posunuli splatnosť. Situácia je taká, 
že väčšina využila posunutie splatnosti. A dnes čo máme podlžnosti, jedná sa o skupinu ľudí, 
ktorá je problémová, neplní si povinnosti ani teraz, ani v minulých rokoch. Nemáme 
pohľadávky, ktoré by mali byť predmetom takýchto opatrení, aké sú tu navrhované. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – mňa táto myšlienka napadla až teraz, keď som šiel cez Klientske 
centrum MsÚ a videl som obálky, ktoré majú byť doručené občanom. Preto je to návrh ad 
hoc. Pripravím návrh uznesenia na február 2021. 
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UZNESENIE č. 6 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 6 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6b, 6/c, mesta Levoča na 
rok 2020 podľa predloženého návrhu. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 

4. Rozpočet mesta Levoča na rok 2021, s výhľadom na roky 2022 
a 2023 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Miroslav Čurilla – si zoberiem prvý slovo. Žijeme v dobe, každý vie, že nie je jednoduché 
nič, ani život v samospráve. Rozpočet bol stavaný na možnosti, aké máme. Vedúci 
informoval, že musíme kryť aj bežné výdavky úverom. Vtedy chcem upozorniť, že sme 
obmedzení dotáciami pre športové kluby. Nechceme dopustiť, aby to malo dopad na činnosť, 
alebo dokonca zánik niektorých športových klubov v meste, ideme trochu nad možnosti 
zákona, ale ani zákon nám to nedovoluje. Kapitálové výdaje, väčšina má súvis skôr s tým, čo 
máme rozpracované. Potrebujeme zabezpečiť projekčnú prípravu, ale aj v predstihu VO, 
väčšinou sme v časovej tiesni. Má to súvis s tým, aby tie práce mohli prebiehať. Kapitálové, 
investičné aktivity, ako spomínal vedúci FO, budú predmetom, keď budeme poznať výsledky 
hospodárenia za tento rok. Asi v aprílovom MZ. 
 
Miroslav Dunčko – revitalizácia priehrady, tá postupnosť, tretia etapa cyklochodníka, nepočul 
som že by sa realizovala. Je tam nejaká šanca, alebo ostane to tak, ako je? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – o projekte Žabia cesta sa tu hovorí už dlho. 5 rokov. Celý 
projekt sa posúval do roka 2021. Pevne verím, že konečne už sa aj začne s realizáciou tejto 
stavby. Prvú zrealizujme projekt Žabej cesty, sú to európske peniaze a sme povinní ich 
vyčerpať do roku 2022. Tretia etapa cyklochodníka bude môcť byť urobené trasovanie, až 
keď sa urobí revitalizácia priehrady. Doslova a do písmena sa to pýta, ale je tam značný záber 
parkovacích plôch, možno nebudeme musieť toľko realizovať, ak nám ostanú cesty 
z realizácie revitalizácie priehrady. To znamená celková dĺžka cyklochodníka sa možno skráti 
a využijú sa existujúce komunikácie. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – je nová výzva cez MAS Lev. Práve na financovanie 
cykloturistických chodníkov. Tam sú zdroje a presne na toto určené. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tí, ktorí ste vo vzťahu s MAS Lev viete, že nemáme 
dočerpané, ani schválené prostriedky na autobusovú stanicu cez MAS. Je to problém PPA, 
ktorá projekty neposúva do rozhodovacej a realizačnej fázy. Európska únia bude dávať daleko 
viac na realizáciu budovania cyklotrás, ako je 100 tisíc cez MAS Lev. To rovno poviem. Nám 
to určite pomôže, ale nevyrieši nám to realizáciu tretej etapy. A keď sú projekty napojenia sa 
miest, trasy medzi SNV a Levočou, Kežmarkom. To čo ponúka MAS Lev teraz, nech zoberú 
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malé mestá. Nám treba ďaleko väčšie peniaze na cyklotrasy, ktoré budú prepájať aj Košický 
aj Prešovský samosprávny kraj. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – viete ale o tom? 
 
Miroslav Čurilla – vieme o tom, aj reagujeme. Hneď keď vyšla výzva, mali sme stretnutie 
s kolegyňou na odbore, ktorá sa tým zaoberá, chceli by sme tento menší projekt využiť na 
mobiliár na dobudovanie oddychovej časti v 4. etape, ktorá bola realizovaná. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – tento rok, aj budúci rok je mimoriadny v tom, že nám 
rozpočtové opatrenia umožňujú zobrať úver aj na krytie bežných výdavkov. V roku 2022, ak 
sa nezmení zákon o rozpočtových pravidlách, už nebude táto možnosť. V apríli 2021 už 
budeme vedieť na čom sme, keď sa schváli hospodárenie za rok 2020. A potom sa môžeme 
vrátiť k investičným akciám, ktoré spomínala pani poslankyňa Kravecová v príspevku 
predtým. Potom sa upraví prebytok a budeme vedieť, koľko nám ostáva na rok 2021. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – vrátim sa k úveru, 540 tisíc eur. Pán vedúci finančného oddelenia, 
ozrejmi nám, čo ideme schvaľovať. Ideme schvaľovať úver na krytie bežných výdavkov. Aby 
sme dostali hospodárenie do prebytku. Toto je veľmi vážne. To tu ešte nebolo. Uvedomujem 
si vážnosť situácie. Veľké možnosti mesto v tejto chvíli nemá. Ozrejmím ešte pripomienku ku 
rozpočtu, aby sme tomu dali nejaký formát, dátum čerpania úveru. A takisto aj dátum 
splatnosti tohoto úveru. Ja som za to, aby tento úver bol splatený do konca tohto volebného 
obdobia. To je môj návrh. Tie moje ďalšie návrhy, čo sa týka Špitálskej ulice, keby sme dnes 
dostali do nejakého riadku kapitálového výdavku, samozrejme už mi bolo vysvetlené viac 
krát, že teda nula tam nemôže byť. Systém Ministerstva financií nezoberie nulu. Tak tam 
môžeme dať kľudne jedno euro, ale to teraz nie je podstatné, podstatné je to, aby vedenie 
mesta mohlo začať verejné obstarávanie. Nepotrebujete to mať v rozpočte, v riadku?  Pri 
prebytku hospodárenia za rok 2020 budem tieto požiadavky naďalej prednášať. V spolupráci 
s mestom. Vrátim sa ešte raz krátko k tomuto úveru, môj návrh bol taký, aby sme prijali 
uznesenie, kde by sme zabezpečili už teraz termínovo splatnosť tohoto úveru.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – ja sa vrátim k tomu úveru. Takýto typ úveru môžeme čerpať len 
v roku 2020 a v 2021. Za normálnych, bežných okolností zákon ani neumožňuje takýto úver 
čerpať. Splatnosť nie je definovaná z dôvodov, ktoré som uviedol pri predkladaní návrhu 
tohto rozpočtu. V priebehu prvých 6 mesiacov budeme vedieť presnejšie vývoj podielových 
daní. Stačí, že vyjde projekt na opatrovateľskú službu, tak ideme v čerpaní úveru na polovicu. 
Ak nevyjde, ostane v takej výške, v akej je a splatenie do konca volebného obdobia nebude 
možné. Museli by sme použiť buď príjem z predaja majetku. A to ešte v roku 2021. Alebo 
prebytok rozpočtu, ktorý vykážeme v roku 2021. Museli by sme ho splatiť ešte v roku 2021. 
A tým pádom ho ani nemusíme čerpať. Pokiaľ dôjde k tej situácii, že budeme nútení ho 
čerpať v plnej výške, do konca volebného obdobia ho nebudeme vedieť splatiť. 
 
MUDr. Jana Suráková – čo je príčinou toho, že sme sa dostali do takého bodu? Že na bežné 
výdavky musíme čerpať úver 540 tisíc eur? Nie je možnosť kontokorentu, aby sa to splácalo? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – sú dva základné dôvody. Mierny pokles príjmov z podielových daní 
a z nášho majetku. Máme pokles príjmov. Na druhej strane štruktúra bežných výdavkov sa 
neznemila. Keď sa chceme vyhnúť čerpaniu tohto úveru, museli by sme škrtať bežné 
výdavky. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – doplním. Rozpočet sa skladá z príjmov a výdavkov. Vrátim 
sa k tomu úveru. To že štát umožnil, je to bežné rozpočtové opatrenie vlády SR na vykrytie 
nesúladu medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu. To znamená aj miest a obcí na 
Slovensku. Preto je to len na dva roky, ako preklenovacie obdobie, kedy sa to dá legálne 
čerpať v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Vláda SR si tiež uvedomuje, že podielové 
dane poklesnú v roku 2020 a aj v roku 2021. Kríza ako taká neskončila rokom 2020. Naopak, 
je vysoký predpoklad, že podiel podielových daní ešte viac klesne v roku 2021, ako to bolo 
v roku 2020. Ten následok poklesu príjmov sa uvidí až o rok. To čo doktor Cvoliga 
navrhoval, odpustiť penále, ale podnikatelia a FO budú svoje daňové priznania budú podávať 
v marci 2021 za rok 2020. Tam sa naplno prejaví dôsledok koronakrízy. Ešte nie sme na dne 
koronakrízy. Daňové príjmy nielen naše, ale aj príjmy všetkých samospráv budú v roku 2021 
ešte nižšie ako v roku 2020. A z toho titulu, keď nechceme znížiť rapídne výdavky, čo 
myslím si, že nikto z Vás s tým nebude súhlasiť, že osekáme kultúru, šport a podobne. 
Myslím, že nikto z Vás to nechce. Ja viem, že ten úver pokiaľ bude čerpaný bude treba vrátiť, 
ale my na druhej strane, niektoré z minulých úverov, čo sme schválili predtým, sme ani 
fyzicky nedočerpali. Sám budem rád, keď skončíme, že nebude zadĺženosť mesta menšia, ako 
keď sme preberali vedenie tohto mesta. Keď sa nám podarí splatiť úver na IBV, plus ďalšie 
úvery čo mesto má, už schválené a čerpané, tak bude veľmi rád, keď zoberieme ďalší úver aj 
na Špitálsku ulicu, nech sa v roku 2021 urobí. Prebytok bežného rozpočtu nám to neumožní, 
lebo sú aj ďalšie investičné akcie, ktoré budú dobiehať a na ktoré budeme potrebovať 
finančné prostriedky. Ja budem rád keď sa na konci roku 2022 nezvýši úverová zadĺženosť 
oproti tej, ktorá bola v roku 2018, keď sme preberali vedenie mesta. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – toto je návrh. Ten úver je na bežné výdavky pre mesto veľmi 
nepriaznivý. Preto aj o tej splatnosti nehovoríme teraz, budeme sa k tomu vracať niekedy 
v polovici budúceho roku. Situácia sa môže zmeniť. Podobný úver sme schvaľovali aj na rok 
2020. A nakoniec sme ho ani nečerpali, lebo situácia sa zmenila. Pokojne sa môže stať, že 
k polroku budúceho roka bude v príjmových finančných operáciách svietiť 0. Keď prejde 
projekt na opatrovateľskú službu, už sme na polovici. Podľa výsledkov hospodárenia, 
môžeme z prebytku rozpočtu splatiť úvery, resp. zapojiť nie tento úver, ale prebytok rozpočtu. 
Čiže nahradíme tento úver čo máme teraz schválený, nahradíme ho prebytkom bežného 
rozpočtu, ktorý teraz ešte nevieme. Ak vývoj bude dobrý, môže tam byť 0. To ale teraz 
neviem. V tejto situácii. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – keď si to situácia vyžaduje, nebolo by vhodné ohroziť chod mesta a 
inštitúcie. Kto by bol poskytovateľ úveru a aký tam je vlastne úrok? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja to nevidím ako rizikové. Máte v materiáloch celkovú 
zadĺženosť mesta. Môžeme ísť do zadĺženosti 60%, čo nikto nechce, lebo by bol ohrozený 
chod celého mesta. Pri prevzatí úveru je tam hodnota zadĺženosti pre rok 2021. Ešte máme 
tam priestor. Nevidím to ako rizikové. Mestu požičia akýkoľvek peňažný ústav. Za akých 
podmienok, to nechám na Ľuboša. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – máme to predrokované s jednou z dvoch bánk, s ktorou 
spolupracujeme. Výška úroku sa pohybuje na úrovni 0,8 %. Banky, ktoré spolupracujú so 
samosprávami, dobre vedia, že samospráva má zabezpečený príjem zo zákona. S bankami 
v tomto smere nie je problém. My si musíme dať pozor, aby sme si nevyrobili problém, lebo 
banka nemá problém samospráve požičať. 
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PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – úver si berieme na vykrytie časového nesúladu, to tu bolo 
hovorené a doslova si kupujeme čas. Preto hovorím, že by tam mala byť určitá hranica doba 
splatnosti. Kapitálové úvery na investície, s tým takisto nemám problém. Naše mesto si musí 
brať úvery. Aby sme si garantovali dobrú hospodárnosť. Núti nás to vyrábať prebytok každý 
rok, aby sme dokázali splácať úvery. Paradoxne, ak by v tejto chvíli splatili všetky úvery, 
rozpustíme bežné výdavky, vygenerujeme iba minimálnu tvorbu prebytku, keď chceme 
zobrať ešte nejaký úver v roku x, jednoducho na to nebudeme mať, lebo nedokážeme urobiť 
kostru rozpočtu. Toto nie je maslo na hlave terajšieho vedenia mesta, či nás poslancov. Je to 
dlhodobý trend mesta Levoče. Škoda, že nemáme možnosť si pustiť, ako od roku 2006 
prebiehal vývoj, rozsah, ako nám rástli bežné výdavky. Ten nárast bol enormný. Preto je tá 
situácia teraz taká, že zrazu, keď potrebujete zostaviť rozpočet. Nič iné nám neostáva, aby 
sme neohrozili bežný chod mesta. Ale kupujeme si čas. Nikto nám nepredložil návrh, že toto 
je rozpočet bez úveru. Aby sa škrtali bežné výdavky. Je to politická záležitosť, ale pomaličky 
musíme na to reagovať. Lebo rok 2022 nebude lepší, ako rok 2020 a 2021. Som opatrný, ale 
nemám problém si zobrať tento úver. Poďme sa pozrieť na bežné výdavky mesta, aby sme 
zvádli koniec roka 2021 a rok 2022. 
 
Miroslav Čurilla – nie celkom je to pravda. Ten úver. Asi ste videli, ako schvaľuje štát 
rozpočet. S akým schodkom ide štát. To by bolo asi obdobné povedať štátu, že sa má do 2 
rokov s tým vysporiadať. Žijeme v situácii, s ktorou sa nebude dať vysporiadať do roku 2022. 
Čo sa týka bežných výdavkov, my sme túto tému mali aj v minulom roku. Obavy boli 
a situácia bola aká bola. Prijali sme opatrenia také, aby sme sme úver nakoniec nečerpali. Len 
sme si museli schváliť úver, pretože situácia bola aká bola. Ak by sme zobrali tabuľku nárastu 
príjmov a výdavkov v horizonte posledných rokov, viete, že posledné roky nárast aj príjmov, 
aj výdajov bol. Mali sme medziročné nárasty, čo sa týka podielových daní cca 700, 800 a 900 
tisíc eur. Na druhej strane v bežných výdavkoch, legislatívne zmeny ako napr. valorizácia 
platov, ktorým sme sa nemohli vyhnúť, to sa dostalo do našich výdavkov. My ťažko 
ovplyvníme ten vývoj. Problémová je oblasť školstva, pokles detí. Dotujeme v našich 
bežných výdavkoch originálne školstvo. Hlavný problém sú škôlky. Ideme na úkor rozpočtu 
o 270 tisíc. Pre nás je priorita výchovno-vzdelávacia, ale ten problém tam je. Problém je 
opatrovateľská služba. Skočíme na výdavok 280 tisíc eur. Nemôžeme urobiť krok a 
odstrihnúť tých ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Nie je to pravda, že keď máme problém, tak si 
požičiame. Nejdeme žiť na dlh. Keď máme problém, tak ho riešime, ale ten úver je súčasť 
riešenia toho problému. Všetky výdavky sú predmetom rozpočtu a sú predmetom aj Vašich 
rozhodnutí. Nemali by sme to brať tak, že chceme riešiť problém zobratím úveru. Úver sa 
nám nepodieľa na tvorbe prebytku. To zas nie. Aj v minulom roku, aj teraz, ideme so 
splácaním všetkých úverov štandardne. Mohli by sme posunúť splátky úverov, ale nie. To 
nerobíme. Nepokladáme za správne, aby sme neplatili úvery. Všetci kolegovia na úrade to 
prijali zodpovedne. Nie je doba jednoduchá, pre nikoho, ale verím, že sa nám to podarí aj 
s Vami vysporiadať. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – aké máme vysoké ročné splátky úverov?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – rok 2020 je to 519 778 eur, úrok 64 500 eur. S úrokom 
nejakých 580 tisíc eur. Za rok 2019 nejakých 560 tisíc eur. A predpoklad na rok 2021 je 811 
tisíc eur dohromady splátka úveru a úroku.  
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Anna Kravecová – chcem sa vrátiť k Probstnerovej ceste, prechod pre chodcov s chybami 
zraku. Je to dlhodobá záležitosť. My tu občanov máme, a je našou povinnosťou o nich sa 
postarať. O ich bezpečnosť.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – súhlasím. Ale je to cesta 1. triedy a tam môže investovať 
jedine Slovenská správa ciest, nakoľko je to cesta 1.triedy. Nemôžeme investovať do 
cudzieho majetku. Ani do kruhového objazdu, ani do prechodov. Osvetlenie. Semafor. To nie 
je naša komunikácia. Druhá vec je stanovisko ORPZ PP. Či tam vôbec môže byť semafor. Im 
sa to nepáči. Ak dajú stanovisko, že tam nemôže byť svetelný semafor, tak tam nebude. 
Chápem aj tých ľudí, že si myslia, že luskneme prstom a bude to. Je tam xy ľudí, ktorí sa 
k tomu vyjadrujú. Ale dáme sedenie s riaditeľom OR PZ. A predebatujeme to. 
 
Anna Kravecová – pozvime ho na MZ aby nám to vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale čo sa týka samotného rozpočtu, sám budem za to, že 
keď nebude nutné čerpať úver, tak ho brať nebudeme. Ale treba si potom v apríli budúceho 
roka si jasne zadefinovať- chceme z prebytku bežného rozpočtu splatiť úvery? Alebo chceme 
financovať rozvojové programy mesta? Alebo čo chceme. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – alebo môžeme z prebytku nahradiť tento úver. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  to je tá tretia možnosť, z prebytku financovať tento úver, 
ktorý sa schvaľuje, alebo ho môžeme nahradiť, nemusíme ho vôbec čerpať. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič -  plním si povinnosť, informujem, že sa zdržím hlasovania, 
mám osobný záujem. 
 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  14 proti 0 zdr 2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  14 proti 0 zdr 2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 
a 2023. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 9 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  13 proti 0 zdr 3  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje použitie dlhodobého úveru vo výške 329 647 eur nasledovne: 

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

T: 22.12.2020       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  14 proti 0 zdr 2  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 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 zastávky 5 000 
Odvodnenie Závada 14 000 
detské ihrisko Sídl. pri prameni 30 000 
ZŠ G. Haina 18 151 

SPOLU 313 980 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 

Hl. za  13 proti 0 zdr 3  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje čerpanie úveru vo výške 540 239 eur na krytie bežných výdavkov v roku 
2021. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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5. Všeobecne záväzné nariadenie  č. 10/2020, 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 MZ.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie  č. 10/2020, 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  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 10/2020, 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, uplatnené 
žiadne pripomienky. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie  č. 10/2020, 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  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2020, 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 
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obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej 
osoby. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 

6. Prevod majetku MŠ  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – k 1. januáru musia mať novovzniknuté MŠ pripradený 
majetok, ktorý  vzíde z inventúry k 31.12.2020. 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Prevod majetku MŠ - Hnuteľný majetok a účty 

Hl. za  14 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení, prevod spravovaného hnuteľného majetku 
a zostatku účtov, ktorých zoznam a hodnota bude vymedzená inventarizáciou k 31.12.2020 
a v rozpise aktív a pasív podľa štruktúry súvahy k 31.12.2020 v časti pre Elokované 
pracovisko, Ul. Gustáva Hermana 9 a Školskú jedáleň, Ul. Gustáva Hermana 9, zo správy 
Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom 054 01  Levoča, Železničný 
riadok 3, IČO: 37879405 do správy Materskej školy, Ulica Gustáva Hermanna 225/9, 
Levoča, so sídlom: Ulica Gustáva Hermanna 225/9, 054 01 Levoča, IČO: 53480783, 
s účinnosťou od 01.01.2021. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Prevod majetku MŠ - Hnuteľný majetok a účty 

Hl. za  14 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení, prevod spravovaného hnuteľného majetku 
a zostatku účtov, ktorých zoznam a hodnota bude vymedzená inventarizáciou k 31.12.2020 
a v rozpise aktív a pasív podľa štruktúry súvahy k 31.12.2020 v časti pre Elokované 
pracovisko, Ul. Jána Francisciho 8/1674 a Školskú jedáleň, Ul. Jána Francisciho 8/1674, zo 
správy Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom 054 01  Levoča, 
Železničný riadok 3, IČO: 37879405 do správy Materskej školy, Ulica Jána Francisciho 
1674/8, Levoča, so sídlom: Ulica Jána Francisciho 1674/8, 054 01 Levoča, IČO: 53480899, 
s účinnosťou od 01.01.2021. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 16 
K bodu: Prevod majetku MŠ - Hnuteľný majetok a účty 

Hl. za  14 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení, prevod spravovaného hnuteľného majetku 
a zostatku účtov, ktorých zoznam a hodnota bude vymedzená inventarizáciou k 31.12.2020 
a v rozpise aktív a pasív podľa štruktúry súvahy k 31.12.2020 v časti pre Elokované 
pracovisko, Ul. Gašpara Haina 36 a Školská jedáleň, Ul. Gašpara Haina 36, zo správy 
Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom 054 01  Levoča, Železničný 
riadok 3, IČO: 37879405 do správy Materskej školy, Ulica Gašpara Haina 1237/36, Levoča, 
so sídlom: Ulica Gašpara Haina 1237/36, 054 01 Levoča, IČO: 53480341, s účinnosťou od 
01.01.2021. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Prevod majetku MŠ - Hnuteľný majetok a účty 

Hl. za  14 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení, prevod spravovaného hnuteľného majetku 
a zostatku účtov, ktorých zoznam a hodnota bude vymedzená inventarizáciou k 31.12.2020 
a v rozpise aktív a pasív podľa štruktúry súvahy k 31.12.2020 v časti pre Elokované 
pracoviská, Ul. Predmestie 26 a mestská časť Levočské Lúky 3 a Výdajnej školskej jedálne, 
Ul. Predmestie 26 a Školskej jedálne, mestská časť Levočské Lúky 3, zo správy Materskej 
školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom 054 01  Levoča, Železničný riadok 3, IČO: 
37879405 do správy Materskej školy, Predmestie 832/26, Levoča, so sídlom: Predmestie 
832/26, 054 01 Levoča, IČO: 53480465, s účinnosťou od 01.01.2021. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Prevod majetku MŠ - Nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení, prevod spravovaného nehnuteľného majetku: 

- budova súp. č. 225 na pozemku parc. č. KNC 799, v celkovej obstarávacej cene 109 530,46 
eur; 
- pozemky:  parc. č. KNC 799, s výmerou 427 m2, v hodnote 1 417,38 eur; 
   parc. č. KNC 800, s výmerou 40 m2, v hodnote 132,78 eur; 
  parc. č. KNC 801, s výmerou 936 m2, v hodnote 310,70 eur; 

zo správy Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom 054 01 Levoča, 
Železničný riadok 3, IČO: 37879405 k 31.12.2020 do správy Materskej školy, Ulica Gustáva 
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Hermanna 225/9, Levoča, so sídlom: Ulica Gustáva Hermanna 225/9, 054 01 Levoča, IČO: 
53480783, s účinnosťou od 01.01.2021. 
T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Prevod majetku MŠ - Nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení, prevod spravovaného nehnuteľného majetku: 

- budova súp. č. 1674 na pozemku parc. č. KNC 2888/419, v obstarávacej hodnote 319 913,23 
eur; 
- pozemky:  parc. č. KNC 2888/419, s výmerou 1409 m2, v hodnote 4 677,02 eur; 
   parc. č. KNC 2888/418, s výmerou 3364 m2, v hodnote 11 166,43 eur; 

zo správy Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom 054 01 Levoča, 
Železničný riadok 3, IČO: 37879405 k 31.12.2020 do správy Materskej školy, Ulica Jána 
Francisciho 1674/8, Levoča, so sídlom: Ulica Jána Francisciho 1674/8, 054 01 Levoča, IČO: 
53480899, s účinnosťou od 01.01.2021. 

T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Prevod majetku MŠ - Nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení, prevod spravovaného nehnuteľného majetku: 

- budova súp. č. 1237 na pozemku parc. č. KNC 1832, v obstarávacej cene 89 958,18 eur; 
- oplotenie areálu MŠ, v obstarávacej cene 19 404,03 eur;  
- plynová prípojka, v obstarávacej cene 111,96 eur; 
- kanalizačná prípojka, v obstarávacej cene 1 304,42 eur; 
- vodovodná prípojka, v obstarávacej cene 557,72 eur; 
- pozemky:  parc. č. KNC 1832, s výmerou 994 m2, v hodnote 3 299,48 eur; 
   parc. č. KNC 1833/1, s výmerou 2489 m2, v hodnote 8 261,97 eur; 

zo správy Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom 054 01 Levoča, 
Železničný riadok 3, IČO: 37879405 k 31.12.2020 do správy Materskej školy, Ulica Gašpara 
Haina 1237/36, Levoča, so sídlom: Ulica Gašpara Haina 1237/36, 054 01 Levoča, IČO: 
53480341, s účinnosťou od 01.01.2021. 

T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 21 
K bodu: Prevod majetku MŠ - Nehnuteľnosti 

Hl. za  14 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení, prevod spravovaného nehnuteľného majetku: 

Predmestie: 
- budova súp. č. 832 na pozemku parc. č. KNC 2744/2, v obstarávacej cene 47 793,47 eur; 
- prístavba budovy súp. č. 832, v obstarávacej cene 7 896,83 eur; 
- Komunitné a rozvojové centrum v budove súp. č. 832, v obstarávacej cene 28 156,68 eur; 
- rekonštrukcia budovy súp. č. 832, v obstarávacej cene 18 706,07 eur; 
- rekonštrukcia – výmena okien, dverí na budove súp. č. 832, v obstarávacej cene 3 251,16 
eur;    
- oplotenie areálu MŠ, v obstarávacej cene 462,56 eur; 
- rekonštrukcia oplotenia areálu MŠ, v obstarávacej cene 20 066,68 eur;                        
- pozemky:  parc. č. KNC 2744/2, s výmerou 333 m2, v hodnote 1 105,36 eur; 
   parc. č. KNC 2745, s výmerou 389 m2, v hodnote 1 291,24 eur; 

parc. č. KNC 2744/1, s výmerou 316 m2, v hodnote 1 048,93 eur; 

mestská časť Levočské Lúky: 
- budova súp. č. 1067 na pozemku parc. č. KNC 3777/16, v obstarávacej cene 22 627,30 eur; 
- rekonštrukcia budovy súp. č. 1067, v obstarávacej cene 40 155,86 eur;  
- elektrická prípojka, v obstarávacej cene 3 067,70 eur; 
- školská infraštruktúra budovy súp. č. 1067, v obstarávacej cene 113 847,01 eur; 
- pozemky:  parc. č. KNC 3777/16, s výmerou 962 m2, v hodnote 3 193,25 eur;                
   parc. č. KNC 3777/15, s výmerou 606 m2, v hodnote 2 011,56 eur; spolu 
v hodnote 5 204,81 eur; 

zo správy Materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3, so sídlom 054 01 Levoča, 
Železničný riadok 3, IČO: 37879405 k 31.12.2020 do správy Materskej školy, Predmestie 
832/26, Levoča, so sídlom: Predmestie 832/26, 054 01 Levoča, IČO: 53480465, s účinnosťou 
od 01.01.2021. 

T: 22.12.2020       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
 

7. Rôzne 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – 18.12. zasadala dozorná rada Nemocnice. Za mesto Levoča som 
tam ja, Mgr. Ľuboš Kamenický a pani MUDr. Dzurňáková je za zamestnancov. Všetci traja 
sme poslanci MZ. Preberali sme aktuálnu pandemickú situáciu v Nemocnici Agel Levoča, a.s. 
Zároveň chcem vyzvať mestá Levoča, Kežmarok, a príslušné okresné úrady, aby zvolali 
krízové štáby. Aj za účasti vedenia Nemocnice Agel Levoča a Nemocnice v Kežmarku. Ako 
viete, nemocnica má niektoré časti oddelení tzv. covidové. Spádovka je okres Kežmarok 
a okres Levoča. Podľa informácie vedenia nemocnice, ale aj členov dozornej rady, potvrdzujú 
sa slová, že situácia je veľmi kritická z pohľadu pacientov aj personálu. Krízový štáb 
nezasadal dosť dlho. Pán primátor môžeš potvrdiť. Chceme vyzvať, aby si inicioval, aby sa 
prijali aj opatrenia s vedeniami nemocnice, aby to naša nemocnica dokázala zvládnuť. 
Zaoberali sme sa aj prípravou kolektívnej zmluvy, tam dozorná rada odporúča, aby podporila 
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návrh na zmenu pracovného času na 37,5 hodiny v týždni. O tomto som považoval za 
potrebné Vás ako zástupca mesta oboznámiť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  čo sa týka krízového štábu mesta. My, keď je to potrebné 
zasadáme. Ale ako mesto neriešime situáciu celého okresu. My sa s vedúcim krízového štábu 
z okresného úradu stretneme medzi sviatkami v pondelok 28.12.2020. Pozvali sme aj 
primátora Sp. Podhradia a starostov najväčších obcí v okrese Levoča. Prednosta okresného 
úradu so svojimi ľuďmi by nás mal informovať, aká je súčasná pandemická situácia v rámci 
okresu, lebo Nemocnica slúži aj nad rozsah mesta Levoča a okresu. Pokiaľ viem, vedenie 
nemocnice by sa malo stretávať s prednostom okresného úradu. Uvidíme, čo bude na stretnutí 
v pondelok u prednostu okresného úradu. Musíme si otvorene naliať čistého vína. Po situácii 
v roku 2020 a nemám problém to povedať nahlas, okresné úrady nemali ani toľko informácií, 
čo mala samospráva. To treba na plné ústa povedať. Chodil sa k nám prednosta okresného 
úradu pýtať, aká je situácia. Nie je to veľmi dobré. Informovanosť z pozície Ministerstva 
vnútra bola slabá. V roku 2021 pandémia covidu neskončí. Bude nás čakať opäť testovanie. 
Hneď na začiatku roka nás bude čakať testovanie žiakov pred nástupom do základných 
a stredných škôl. Priebežne informujem o tom, čo som Vám tu teraz povedal aj poslancov 
Národnej rady. Mali by sa aj oni zamyslieť sa nad tým, kto vlastne by mal prevziať vedenie 
pri koronakríze. Štát nebol pripravený ani na prvú vlnu, ani na druhú vlnu. My z pozície 
mesta robíme to, čo robiť máme. Úlohy sme si splnili, o tom Vám môžu porozprávať aj 
vojaci. A čo sa týka okresu, môžeme dávať len návrhy a či budú prijaté, to je druhá vec. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ide mi momentálne o Nemocnicu Agel Levoča, a o personál. Aby 
zvádol po vianočných sviatkoch nastúpiť a aby vôbec mal kto tých pacientov ošetrovať. Hrozí 
situácia, že nebude mať kto ošetrovať tých pacientov. MUDr. Dzurňáková môže k tomu niečo 
povedať, má s tým skúsenosti, ako to bude vyzerať, keď sa pandémia ešte viac rozbehne. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – súhlasím. Sú to ale veci, ktoré si musí zmanažovať vedenie 
nemocnice. Riaditeľ a námestník pre zdravotnícku činnosť. Títo dvaja páni si to musia 
zmanažovať na úrovni nemocnice. A majú prísť s návrhmi, ako to zlepšiť. Osobne som sedel 
na stretnutí, keď tu bol štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva. Osobne som si ich 
vypočul. Po troch hodinách som mal dostatok informácií, tak som odišiel, a bol som nemilo 
prekvapený, ako dohodnuté veci boli zmenené. Ktoré oddelenia mali byť covidové a naopak. 
Berie za to plat riaditeľ nemocnice a námestník. 
 
MUDr. Ingrid Dzuňáková, MBA – 29.10. sme dostali príkaz z Ministerstva zdravotníctva. 
Vytvorili sme subjekt hospodárskej mobility, s tým, že nám boli vyčlenené lôžka. 4 lôžka na 
OAIM, 35 lôžok covidových. Oddelenia, ktoré majú zostať biele to sú neurológia, psychiatria 
a destké oddelenie. A červené má ostať aro. Zdravotníci robia, čo sa dá. Je vysoká úmrtnosť. 
A keď si niekto myslí, že netreba dodržiavať opatrenia, nech sa potom pýta pracovníkov, čo 
pracujú na internom oddelení, aké to je, pozerať sa na ľudí, ktorí umierajú. To čo chcel doktor 
Cvoliga povedať je, aby bola nejaká súčinnosť medzi mestom, nemocnicou a okresným 
úradom. Všetko je na zodpovednosti každého človeka. Ako sa bude správať. Je to respiračné 
ochorenie. Čiže musíte vírus vdýchnuť, aby sa mohol množiť. Kontakt, 5 dní inkubačná doba, 
musím sa ísť otestovať, 5 dní som infekčný, t.j. do 10 dní som infekčný. A potom nanovo 
pretestovať. A treba počítať aj s tým, že keď s niekým žijem v spoločnej domácnosti, môže 
byť tzv. asymptomatický prenášač. Nemusí mať príznaky. Ale ten vírus v sebe má a ho šíri. 
Ten niekto, s kým žijem si musím prirátať k tým 10 dňom prirátať ďalších 5 dní navyše. Čo si 
myslím, že presne v tom infekčnom období si každý odráta tých 10 dní a potom obaja idú 
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von. Netýka sa tých 10 dní každého jedného. 10 + 5. A myslím, že práve kvôli tomu sa nám 
to tak množí, a práve kvôli tomu máme zdravotnícky personál extrémne psychicky a fyzicky 
vyťažený. Niektorí sa aj nakazili. Neviete si to predstaviť, ako je to ťahať 12 hodín denne 
v skafandri. Po troch hodinách majú mokré tričká. Nemôžu sa napiť. Potom vyhlásenia, že 
netreba nosiť rúška sú veľkým hazardom a trestným činom za všeobecné ohrozovanie zdravia 
ostatných. Nie sme v tom sami, majú to v Brazílii, v Amerike. Šialené čísla nakazenosti, 
úmrtnosti, reinfekcie. Druhé kolo ľudí, ktorí sa už nakazili druhý krát. A ešte máme 
zmutovaný ten vírus. Zdravotníci sú vo veľkom vypätí. Najväčšie heroické výkony teraz 
podávajú naši internisti, aristi a radiológovia. Robia röntgenové snímky, nakoľko je to 
najlepšia diagnostika. A to sú v riziku, že sa nakazia. Ak niečo zanedbajú. A to že by ste sa 
nenakazili, je psychicky veľmi náročné. Neviem, či si to viete predstaviť, že dobrý snímok – 
nenakaziť sa – odtransportovať toho pacienta - zavolať sanitku - vydezinfikovať chodbu. Dve 
hodiny tam nemôže nikto chodiť. Pán kolega Ščurka vie o čom hovorím. Musí sa 
dezinfikovať celá chodba. Treba s veľkým rešpektom k tomu pristupovať. Dúfame, že 
vakcinácia bude úspešná. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – sklamalo ma niekoľko vecí z toho sedenia s Ministerstvom 
zdravotníctva. Nemocnica má 600 zamestnancov. Na covidovom oddelení má 25 - 30 
pacientov. Prešovská nemocnica má 2000 zamestnancov a možno 60 - 80 covid pacientov. To 
je značný nepomer počtu covidových pacientov na personál. A ešte treba rátať s tým, že 
niektorí sa nakazia. Toto je všetko na vedení nemocnice. Okresný úrad v sídle kraja má právo 
žiadať, aby vyslali lekárov sem. Okresný úrad má možnosť vyzvať a presunúť lekárov 
z Prešova do levočskej nemocnice. Ale do dnešného dňa nám neprišiel pomôcť ani jediný 
lekár. Niečo nám tu nefunguje. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – tie slová, ktoré tu odzneli. Pán riaditeľ sa pre TV Levoča 
vyslovil, že keby prišli aj tí, čo odišli do dôchodku, aj tak by to bolo len na hranici únosnosti. 
Chcem poprosiť aj poslancov MZ, aby tá zodpovednosť, ktorá by mala byť smerom k nám, 
občanom mesta, našim rodinám a medzi sebou navzájom, aby sme dobrovoľne dodržiavali 
opatrenia. Aj keď máme povolenie na dve domácnosti v tej „bubline“. Ak to nie je 
nevyhnutné, tak nikam nechoďme. V prvej vlne sme nemali toľko nakazených. To mali 
v Amerike, v Španielsku. Taliansko je teraz tu. 
 
Mgr. Ladislav Ogurčák – bolo tu povedané veľa už dnes o sklamaní o podpore. Citím sa 
takýto maličký. Súvisí to s mojou nomináciou na Učiteľ Slovenska, ktorá sa stále posúva. 
V prvom rade chcem vyjadriť moje veľké poďakovanie zdravotníkom, ktorých heroický 
výkon je nesmierny. Ďalej chcem poďakovať Nemocnici Agel, vyvinula enormné úsilie 
v mojej kampani. Nevedel som, odkiaľ vietor fúka, ale prišlo to od doktorky Dzurňákovej. 
Keď mi sestra zavolala, že po nemocnici visia plagáty, tak som bol veľmi milo prekvapený. 
Chcem sa jej poďakovať. To bolo veľmi pekné. Chcem sa tiež poďakovať aj vedeniu mesta 
a aj Vám, každému jednému. Odchádza kolega Novotný, aj ten ma podporoval. Ďakujem. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – toto by ma zaujímalo, ošetrujeme aj pacientov z SNV? Keď je málo 
lekárov a sestier. Nemocnica SNV príjma pacientov aj z Levoče? Toto nám môže do budúcna 
pôsobiť problémy, keď máme byť červená nemocnica. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – je voľný výber zdravotníckeho zariadenia.  RZP má 
informáciu, kam môže pacienta odviezť. Majú info, ktorá nemocnica je ako naplnená. Možno 
že to súvisí aj s tým posledným testovaním. Ja som aj pri poslednom testovaní odkázal, že 
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ideme testovať Levočanov. Ale zdravotnícke zariadenie, pokiaľ má kapacitu, tak je povinné 
pacienta ošetriť. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – môžete ten príkaz Ministerstva zverejniť. Každý jeden 
subjekt hospodárskej mobility je povinný pacienta priviezť čo najrýchlejšie. Krajské operačné 
stredisko má nahlásený prevoz covidového pacienta, má informáciu, kam toho pacienta 
odviezť. Či má, alebo nemá respiračnú tieseň. Interné/ aro. Manažment je zvládnutý. Má 
zdravotný problém, nevie dýchať, čiže to kam pôjde, nie je podstatné. Nemala by som to ja 
navrhovať, ale navrhnem to. Aby sme na intranet poslali pozdrav zamestnancom Nemocnice 
Levoča a veľké poďakovanie, že si ich prácu vážime. Ako psychologická intervencia by im to 
určite padlo. Bol by to veľký morálny kredit nás poslancov a vedenia mesta. 
 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Informácia zo zasadania dozornej rady nemocnice  dňa 18.12.2020 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie informáciu o záveroch zasadania dozornej rady nemocnice dňa 
18.12.2020. 

T: 22.12.2020       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
 

8. Interpelácie poslancov MZ 
 
 
Anna Kravecová – hneď nadviažem na zdravotný problém. Najlepšia prevencia sú 
prechádzky vonku. Dostala som podnety od viacerých občanov. Šišpľac je katastrofálne 
znečistený. Povyrezávané zábradlie. Úprava chodníkov žiadna. Vždy to bolo miesto na 
vychádzky, nielen pre vandalov. Prosím TSML, aby to dali do poriadku. Je nevyhnutné sa 
vonku prechádzať a mamičky a starší občania to využívajú. 
 
Anna Kravecová -  požiadali ma občania s chybami zraku, aby bol vždy načítavaný celý 
obsah LIM, nie iba časť. 
 
Anna Kravecová – rozmohlo sa, občania rómski, berú odpad do tašiek, a vyhodia po 
chodníku, kde idú, to vyhodia, kde sa im páči. Ja by som tých páchateľov zaradila do 
aktivačných prác. 
 
Anna Kravecová - chcela by som poďakovať vedeniu mesta, že nezabudli na levočských 
seniorov. Pre mobilného seniora to nie je až taký problém, zabezpečiť si potreby, ale pre 
imobilného, ten darček a osobný kontakt je veľké gesto. Veľké poďakovanie za darčekové 
krabice, veľmi to spríjemnilo Vianoce. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – nadväzujem na pani kolegyňu. Poďakovanie za projekt Koľko 
lásky sa zmestí do krabice od topánok patrí TSML. Vedeniu TSML a ekonomickému úseku. 
Jediné oficiálne registrované odberové miesto. Triedili aj roznášali. Myslím, že od nich mesto 
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malo malo tie krabice pre seniorov. Poďakovanie patrí TSML. Robili to aj iní, myslím že 
lekáreň u Barborky, síce nie oficiálne, ale zbierali aj oni.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – pri Žihadielku. Po uzatvorení, pri lockdowne, vzniká väčšie 
množstvo komunálneho odpadu, smutné je, že to ľudia netriedia. Nosia to do odpadových 
kontajnerov pred týmito blokmi. Majú málo kontajnerov na zmesový komunálny odpad. Je tu 
prosba na TSML. Či by nám nedali teraz na obdobie sviatkov dať jeden kontajner navyše, aby 
to nekončilo v oplotkoch, a musia to chlapi nahadzovať do kontajnerov opakovane. 
 
 
 

9. Záver 
 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského 
zastupiteľstva za účasť.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - prajem Vám všetkým hlavne pevné zdravie. Aby sa Vám 
všetko zlé vyhýbalo v roku 2021. A aby plány na rok 2021 sa nám podarilo naplniť do 
maximálnej miery. Viem, že sa nedá urobiť všetko, ale aby sme mali z toho dobrý pocit, že 
väčšina z tých plánov sa nám podarila zrealizovať v roku 2021. Všetkým pevné zdravie. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – ja na oplátku chcem poďakovať vedeniu mesta 
a zamestnancom MsÚ. Museli sa popasovať s výzvami, ktoré tu nikdy predtým neboli. 
Ďakujem. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – hneď začiatkom januára začneme testovaním škôl. 
 

 
 
 
 
 



21 

 

Interpelácie poslancov MZ 
 

1. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: Schisplacz – oprava zábradlia, úprava 
chodníkov na prechádzky pre občanov – bezpečnosť. 
T: 21.01.2021      Z: Mgr. Branislav Minďaš 
 

2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: LIM – obsah celej Limky načítať na 
CD pre občanov s chybami zraku. 
T: 21.01.2021      Z: Mgr. Nikolaj Kučka 
 

3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: odpadky v nákupných taškách 
vyhodené pri chodníkoch – kontrola a odpracovanie na aktivačných prácach. 
T: 21.01.2021      Z: Mgr. Peter Petruška 
 

4. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: pridať jeden kontajner na 
zmesový komunálny odpad pri bytovom dome Francisciho 30-35. 
T: 21.01.2021      Z: Mgr. Branislav Minďaš 
 
 
 
 
 

 


