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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 

 
Z Á P I S N I C A 

č. 24 
z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 

konaného dňa 25. februára 2021 
 

 
Prítom ní: podľa prezenčnej listiny 

Program : podľa pozvánky  

Z apisovateľ: JU D r. Lucia B abejová 

 

 

1 .  O t v o r e n i e  a  p r o g r a m  z a s a d n u t i a  

 
Primátor mesta Ing. M iroslav V ilkovský, M B A  privítal  poslancov, otvoril 24. zasadnutie M Z 

v Levoči. Ospravedlnil neprítomnosť pani M gr. A ndrei Kolečányiovej. Konštatoval 

uznášaniaschopnosť. N avrhol overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil 

prítomných s programom podľa pozvánky.  

 
Ing. M iroslav V ilkovský, M B A  – na úvod necháme povedať pána inžiniera, ako funguje nov ý 

hlasovací systém. K programu, ktorý bol zverejnený s tým, že bod číslo  11 –  Správa 

o kontrolnej činnosti za rok 2020, navrhujem, aby sa presunul na aprílové M Z, z  toho titulu, 

že ste správu obdržali včera. N ajprv teda budeme hlasovať o programe, ktorý bol predložený, 

mínus ten bod č. 11 a potom dám návrh na doplnenie programu. 

 

 

U Z N E SE N IE  č. 1  
K bodu: Program  zasadnutia  M Z  

H l. za  15 proti 0  zdr  3  neh l. 0  

 
M Z  schvaľuje program M Z. 

T: ihneď         Z: Ing. V ilkovský, M B A        

 

 

PhD r. M gr. Jozef Cvoliga –  prosím doplniť za bod 3 schváleného programu- M emorandum 

o spolupráci medzi M estom Levoča a spoločnosťou Schüle S lovakia, sro., Teplická 

3860/34A , Poprad. 

 
Radoslav Kellner -  chcel by som zaradiť ďalší bod programu - Prevádzka zimného štadióna 

a navrhujem to  zaradiť za bod 7 za dotácie. A  ešte jeden bod. Terestriálne vysielanie D V B -T 

Televízie Levoča. Kľudne aj nakoniec to  môže ísť.  

 

Ing. M iroslav V ilkovský, M B A  – namiesto bodu č. 11, pred interpelácie. 
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UZNESENIE č. 2 
K bodu: Doplnenie programu zasadnutia MZ 

Hl. za  18 proti 0 zdr  0 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu a Radoslava 
Kellnera na doplnenie programu zasadnutia MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Návrhová komisia, overovatelia zápisnice, zapisovateľka 

Hl. za  16 proti 0 zdr 2 nehl. 0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Nikolaj Kučka, Mgr. Michal Kašper, Mgr. 
Ladislav Ogurčák. MZ schvaľuje overovateľov zápisnice: Radoslav Kellner, Miroslav Čurilla. 
Zapisovateľka JUDr. Lucia Babejová. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Nikolaj Kučka -  kontrola plnenia uznesení sa týka 23. MZ zo dňa 22.12.2020, tam bolo 
prijatých celkovo 22 uznesení. Všetky uznesenia sú splnené. Ďakujem pekne.  
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 23. zasadnutia MZ.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  v prvom bode si Mestská rada vyžiadala stanovisko od MZ, 
Martin už zreálnil cenu, ktorú máte v materiáloch.  
 
Anna Kravecová – ako na MR aj teraz pripomínam, že máme veľa projektov rozpracovaných 
a potrebuje mesto uhradiť tieto položky. Sa mi zdá dosť vysoká suma za predaj týchto 
pozemkov. Ja by som doporučila, aby sme ešte jednali o cene s TSML a s majiteľmi. Či sa 
nedá skresať tá cena a či je to teraz už také súrne pre TSML. Je to lukratívny priestor, vidím 
v tom aj plusy, je to neveľká investícia do posunutia sa na tento pozemok, ale momentálne sa 
mi zdá, že je naša finančná situácia na hrane. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dovolím si nesúhlasiť. Nebol som priamy účastník 
rokovaní, ale považujem tento pozemok do budúcnosti pre TSML za strategický.  Môže sa 
zdať cena vysoká. Dokonca niektorí poslanci povedali, že sa im cena zdá primeraná za m2. 
Podarilo sa nám to znížiť cenu z 22 na 20 eur/m2. Je to jednoducho strategické územie, ktoré 
si myslím, že najbližších 10-20 rokov budú potrebovať TSML. Určite ste si všimli, aké 
povinnosti prešli na TSML od nového roku. Zber kuchynského odpadu. Máme 
nevysporiadané vzťahy medzi Brantnerom a Kositom. Či budeme zberať odpad s Kositom, či 
Brantnerom, aj tak nás čaká popasovať sa so zberom kuchynského odpadu. Ako máte 
v dôvodovej správe, TSML dnes majú problém s parkovaním svojej techniky. Majú problém 
s posypovým materiálom na zimnú údržbu. Skladovaný je v areáli SÚC PSK. 
Uprednosťnované sú vozidlá SÚC PSK. TSML už by neboli odkázané na tento postup. Teraz 
je tá možnosť. Ak ju nevyužijeme, spoločnosť možno predá pozemok niekomu inému 
a potom budeme uvažovať, čo ďalej. 
 
Ján Lorko – pán primátor, plne so všetkým súhlasím. Ale pri tej cene sa musím zastaviť. 
Pozemok im bol predaný za 1500 Sk. Teraz ho máme kúpiť za 86 tisíc eur. Myslím si, že cena 
je neprimeraná. Ja nemôžem súhlasiť s tým, že im môžeme vyplatiť takúto sumu. Súhlasím 
s tým, že pozemok je strategický, aj s tým, čo si povedal. Je to záväzok náš. Máme možnosť 
ešte cenu tlačiť nižšie. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – som rád, že poslanec Lorko nám vyjasnil situáciu v tejto veci. 
Dostalo sa mi to do uší. Spoločnosť KIS získalo pozemok, za takúto nízku cenu, asi  
s osobitným zreteľom, aj keď účel dodržaný nebol. Táto suma ale nie je privysoká. 
V minulosti už som pripomínal, že vedľa susedný pozemok je strategický. Do budúcna sa 
zíde. Mali sme valné zhromaždenie Sociálneho podniku, keď už nie TSML, tak možno 
Sociálny podnik to vie využiť. Rozšíriť svoj predmet činnosti. Nie je to malá suma, ale dostali 
sme vyplatené nejaké peniaze od Azoru. Áno mesto na to doplatí, ale ceny nehnuteľností aj 
počas koronakrízy idú hore, a tento pozemok by bol prínosom.  Tento návrh podporím. 
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  10 proti 2 zdr 6  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Kežmarská cesta, Levoča, k. ú. Levoča, a to 
pozemkov parc. č. KN-C 8010/3 – ost. pl. s výmerou 3 426 m2, KN-C 8012/2 – ost. pl. 
s výmerou 841 m2 a KN-C 8012/7 – ost. pl. s výmerou 46 m2 od spoločnosti K.I.S., s. r. o., 
Kežmarská cesta 65, Levoča, SR, IČO: 31673538, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321 za 
kúpnu cenu 20 eur/m2, z dôvodu rozšírenia areálu Technických služieb mesta Levoča, Hradby 
2, Levoča, SR, IČO: 35528052. 
T: 31.05.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – rešpektujem názory majetkovej komisie a Mestskej Rady a podľa 
toho budem aj hlasovať. V minulosti sme začali vysporiadavať pozemky, nazvali sme to akcia 
"Dron“, nemám informáciu, či akcia pokračuje. Chápem, že je to citlivá vec. Narobíte si viac 
nepriateľov ako priateľov. Majitelia zistia, že nemajú v poriadku geometrický plán. Pán 



4 

 

primátor, si stotožnený pokračovať v tejto akcii? Alebo to znova necháme tak, ad hoc a potom 
budeme spätne pri akciách doplácať.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – neviem o tom, že by sme túto akciu pozastavili. Žiaden 
zápis nehovorí o tom, že akcia je pozastavená. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – dobre, len výsledky, keď ja som bol na úrade, sme šli každé MZ 
ulicu po ulici. 3-4 prípady minimálne. Ale odvtedy dva roky sme nemali nič na stole. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – nerobíme to systematicky, ale keď nájdeme nejaký prípad na 
konkrétnej ulici, tak už ju celú preveríme. Keď sa príde na nejaký prípad, tak sa preverí celé 
okolie. Ukážkový prípad je ulica Predmestie.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – preveríme to na najbližšej porade. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga –  poprosím potom výstup z tej porady. Dlhodobo voláme viacerí 
poslanci, že toto treba dať do poriadku. Pred pár rokmi sme si povedal, že je nespravodlivé, 
aby niektorí občania mali nevysporiadané veci a tvárili sa, že nič. Na koncovke je to aj príjem 
do mesta. Tak či tak, to raz musíme dať do poriadku. Aby mali v poriadku majetkové 
priznanie. 
 
Ing. Robert Novotný – k bodu 6 a k žiadosti pani Boroviakovej. Martin, pri vysporiadaní 
nedošlo k odpredaju nejakých častí parciel pre pána Gibalu? On je vlastníkom niekoľkých 
parciel. To mi namietala, že jemu bol tam geodet zameriavať.  
Pokiaľ jemu bolo vyhovené a jej nie, pociťovala by krivdu. Chcel by som stanovisko.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – ulica Predmestie je taká nenápadná, slepá ulička. Celá je bez 
verejného osvetlenia a chodníka pre peších. Preto susedia, ktorí sa vyjadrovali k žiadosti sa 
rovnako vyjadrovali, že RZP, hasiči by museli cúvať na hlavnú cestu. Nevedia sa tam otáčať. 
Budúca stavba pani Boroviakovej. Geometrickým plánom si pani Boroviaková oddelila časť 
ulice. Boli sme tam osobne. Nachádza sa tam brána do dvora pani Čurillovej. Riešila sa tam 
celá ulica. Dochádza tam k rozsiahlemu neoprávnenému užívaniu cudzieho pozemku. Dali si 
vyhotoviť rozsiahly GP, kde v jednej veci riešia naraz viacero požiadaviek. Vzadu za domami 
je veľká kanalizačná rúra a je tam potrebné ešte pred predajom pozemkov zriadiť vecné 
bremeno. Aby sme nespôsobili PVS problém.  
 
Ing. Robert Novotný – pýtal som sa na to, či nedochádza ku konfliktu. Že jednému schválime 
a inému neumožníme predaj.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – oni nemajú záujem ho nadobudnúť. To je súčasť ulice. Ostatní 
tam pozemky mali dlhodobo prihradené. Rešpektovali to, že je tam hranica. Neobmedzujú 
súčasné parametre ulice. Oni to majú smerom ku potoku, za domami dochádza 
k neoprávnenému užívaniiu. Prednú časť má záujem kúpiť iba pani Borovjaková. 
 
Ján Lorko – bod č. 5 sa týka mojej manželky a mňa, mám záujem v tej veci a nezúčastním sa 
hlasovania. 
 
Anna Kravecová – chcem poukázať na rozdiel platby za m2 Levočská Dolina a Levoča. 
Jochmanová , Čurillová, 25 a 20. 
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Mgr. Martin Drahomirecký – na Levočskej Doline pozemky prevádzame za 25 eur. Menilo sa 
prostresdie, bolo ľuďom dovolené kúpiť si priľahlé pozemky, aby si mohli postaviť rodinné 
domy. Pozemky sa predávajú všetky za jednotnú cenu, aby sme nikoho nenahnevali. Skôr tam 
bol tlak predávať za viac. Je to stanovené zásadami a chceme dodržať kontinuitu. 
 
Miroslav Čurilla – pri bode 4 som v konflikte. Nezúčastním sa hlasovania. 
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  18 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 6916/42 – ostatná pl. s výmerou 250 m2 pre 
Ing. Miloša Jochmana, rod. Jochman, nar. 02.09.1960 a Bc. Agátu Jochmanovú, rod. 
Šromeková, nar. 25.04.1956, obaja trvale bytom Jánskeho 3327/22, Spišská Nová Ves, 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 v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov a príjem z predaja bude použitý na 
realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.05.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  18 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 6916/44 – zast.pl. s výmerou 115 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. 43356826-44/2020, vypracovaného dňa 
02.11.2020Vladimírom Čechom - GEOPLUS (IČO: 43356826), úradne overeného Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 12.11.2020 pod číslom G1-362/20, pre Bc. 
Kamila Tripšanského, rod. Tripšanský, nar. 25.08.1978 a MUDr. Marínu Tripšanskú, rod. 
Murínovú, nar. 26.02.1975, obaja trvale bytom Sídlisko pri prameni 1348/10, 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: 31.05.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Ul. Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc. 
č. KN-C 2674/1 – zast. pl. s výmerou 51 m2, KN-C 2674/9 – zast. pl. s výmerou 98 m2 a KN-
C 2673/2 – záhrada s výmerou 127 m2, ktoré boli oddelené od pozemkov parc. č. KN-C 
2674/1 – zast. pl. s výmerou 56 m2, KN-C 2674/2 – zast. pl. s výmerou 750 m2 a KN-C 2673 
– záhrada s výmerou 153 m2 na podklade Geometrického plánu č. 3/2021, vypracovaného dňa 
02.02.2021Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), pre p. Magdalénu Čurillovú, rod. 
Bačová, nar. 01.07.1955, trvale bytom Predmestie 13, Levoča, SR do jej výlučného 
vlastníctva za kúpnu cenu 20 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že prevádzané pozemky sú zastavané 
stavbou oplotenia a inými drobnými stavbami vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, ktoré nie sú 
predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, a ostávajúca časť prevádzaných pozemkov tvorí 
priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 
rodinného domu súp. č. 826 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, keďže sa nachádzajú v jej 
bezprostrednom susedstve. 
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 1786/4 – 
zast. pl. s výmerou 36 m2 , oddeleného od pozemkov parc. č. KN-E 2642/1 – orná pôda 
s výmerou 495 m2 a KN-E 7129 – zast. pl.  s výmerou 3 078 m2 na podklade Geometrického 
plánu č. 126/2020, vypracovaného dňa 30.12.2020 Ing. Jurajom Fabianom GK-FABIAN 
(IČO: 45956898), pre p. Jána Lorka, rod. Lorko, nar. 09.06.1971 a PaedDr. Patríciu 
Lorkovú, rod. Kohanovú, nar. 28.05.1976, obaja trvale bytom Krátka 1130/1, Levoča, SR 
v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 14 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 z časti zastavaný stavbou oplotenia vo vlastníctve 
kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu súp. č. 1130 v bezpodielovom 
spoluvlastníctve kupujúcich, keďže sa nachádzajú v jej bezprostrednom susedstve. 
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  1 proti 10 zdr 7  nehl. 0= NESCHVAĽUJE 
 
MZ neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľností v lok. Ul. 
Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 2674/8 – zast. pl. s výmerou 43 m2, 
oddeleného od pozemku parc. č. KN-C 2674/2 – zast. pl. s výmerou 750 m2 na podklade 



7 

 

Geometrického plánu č. 81/2020, vypracovaného dňa 30.11.2020 Ing. Petrom Garnekom 
(IČO: 34803637) pre p. Martinu Boroviakovú, rod. Boroviaková, nar. 01.11.1979, trvale 
bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR do jej výlučného vlastníctva 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, že tento predaj nie je v rozpore so záujmami mesta, prevádzaný 
pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľky 
a účelom prevodu je zabezpečenie bezproblémového prístupu k plánovanému rodinnému 
domu. 
T: 31.07.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 

       Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 1 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Poľnej – parc. č. KN-C 2815/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou 62 m2 , 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 76/2020, vyhotoveného dňa 28.10.2020, 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-C 2815/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 414 m2 , t. č. zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Daniela Polláka, rod. 
Pollák, nar. 12.07.1992, trvale bytom Nad tehelňou 1458/30, 054 01 Levoča, 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 

žiadateľ je podielovým spoluvlastníkom: pozemku parc. č. KN-C 2815/2, domu s. č. 1458 
a pozemku parc. č. KN-C 2829, na ktorom je tento dom postavený;   

- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľovi rozšíriť si záhradu a zrealizovať oplotenie;  
prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 

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

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. Poľná ulica k. ú. 
Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2815/7 – zast. pl., s výmerou 46 m2,  

ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-90/2020, vyhotoveného 
dňa 1.12.2020 geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 90/2020“), od pozemku parc. č. 
KN-C 2815/1 – zast. pl., s výmerou 414 m2, pre Daniela Polláka, rod. Pollák, nar. 12.7.1992, 
bytom Nad tehelňou č. 1458/30, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 euro/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, a to priľahlého pozemku parc. č. KN-C 2815/2 a 
pozemku parc. č. KN-C 2829, na ktorom je postavený rodinný dom s. č. 1458 na ulici Nad 
tehelňou č. 30, Levoča a ktorých žiadateľ je podielovým spoluvlastníkom v podiele                         
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1/3-ina. Predajom pozemku žiadateľovi si rozšíri záhradu a zrealizuje nové oplotenie, pričom 
mesto tento pozemok nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. Poľná ulica, k. ú. 
Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2815/8 – zast. pl., s výmerou 138 
m2,  ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-90/2020, 
vyhotoveného dňa 1.12.2020 geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 90/2020“), od 
pozemku parc. č. KN-C 2815/1 – zast. pl., s výmerou 414 m2, pre Jozefa Kočka, rod. Kočko, 
nar. 18.12.1973, bytom Nad tehelňou  č. 1457/29, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 
euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa 
nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností a to pozemku parc. č. KN-C 2830/1, na 
ktorom je postavený rodinný dom s. č. 1457 na ulici Nad tehelňou č. 29, Levoča, ktorých 
žiadateľ je výlučným vlastníkom. Predajom pozemku žiadateľovi si  rozšíri záhradu 
a zrealizuje nové oplotenie, pričom mesto tento pozemok  nepotrebuje na plnenie svojich 
úloh. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti 6 zdr 12  nehl. 0 
  
MZ neschvaľuje zámer predať pozemok v lok. Lev. Lúky, k. ú. Levoča, a to časť pozemku 
parc. č. KN-C 3777/36 – zast. pl., s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
vyhotoviť žiadateľka na vlastné náklady, pre Emíliu Novákovú, rod. Čonkovou, nar. 
7.11.1967, bytom Lev. Lúky č. 1094/37, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 10 eur / m2, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, ktorý umožňuje schváliť tento predaj pozemku zastavaného stavbou rodinného domu 
vo vlastníctve nadobúdateľa. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje predaj pozemku v lok. Lomnická ulica, k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 5151/26 – zast. pl., s výmerou 13 m2, ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 268/2020, vyhotoveného dňa 15.5.2020 spol. 
GEODETING, s.r.o. Košice (ďalej len „GP č. 268/2020“) od pozemku parc.  č. KN-C 5151/2 
– orná pôda, s výmerou 60 m2, pre Východoslovenskú distribučnú, a. s., so sídlom 
Mlynská č. 31, Košice, IČO: 36599361,  v celosti, za kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
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ktorý umožňuje schváliť tento predaj pozemku zastavaného stavbou bez súpisného čísla - 
trafostanice vo vlastníctve nadobúdateľa. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 

 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky: 
- parc. č. KN-C 3772/58 – ost. pl., s výmerou 127 m2 ; 
- parc. č. KN-C 3772/57 – ost. pl., s výmerou 539 m2 ; 
- parc. č. KN-C 3772/64 – ost. pl., s výmerou   51 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
pre Ondreja Čonku, rod. Čonka, nar. 29.08.1971 a manž. Magdalénu Čonkovú, rod. 
Čonková, nar. 12.06.1973, obaja trvale bytom Levočské Lúky 1629/55, 054 01 Levoča, SR za 
kúpnu cenu: 
- pozemku parc. č. KN-C 3772/58 – ost. pl., s výmerou 127 m2: 10 eur/m2 ;  
- pozemku parc. č. KN-C 3772/57 – ost. pl., s výmerou 539m2:  20 eur/m2 ;  
- pozemku parc. č. KN-C 3772/64 – ost. pl., s výmerou   51m2:  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 pozemok parc. č. KN-C 3772/58 je zastavaný stavbou rodinného domu  
v spoluvlastníctve   kupujúcich (nezapísaného v katastri nehnuteľností) a pozemky parc. č. 
KN-C 3772/57 a parc. č. KN-C 3772/64 tvoria priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej 
bezprostrednom susedstve. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
Radoslav Kellner – mám pocit, že máme ten istý problém a dvojité rôzne metre. Cieľ bol iba 
ten, že ľudia mali vodu. Aj teraz chceme, aby ľudia mali vodu. Keďže ide o to, že chcem aby 
ľudia stavali, som za vecné bremeno zriadené bezodplatne.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – rozdiel je len v tom, že vodárenská spoločnosť na 
Levočskej Doline investovala.  
 
Radoslav Kellner – ale my sme sa podieľali, bola tam naša spoluúčasť. Teraz nič iné neurobia 
než vodovod pre ľudí a tu chcem od nich peniaze. 
 
Ján Lorko – o akú sumu sa jedná. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – daj mapu, o koľko sa jedná.   
 
Radoslav Kellner – vodovod má 1,5 metra od osi na každú stranu. Pri 10 metroch sa jedná 
rádovo o 500 eur. 3 metre záberu na jeden meter dĺžky vodovodu.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – ja viem o inej mierke. Môžeme to naozaj vyčísliť.  
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dávaš poslanecký návrh? 
 
Radoslav Kellner – nemusím, máme tam to b) hlasovanie. Vyjadril som svoj názor. 
 
JUDr. Pavol Papcun – súhlasím s tým, čo hovorí Rado. Ale malo by sa to premietnuť do 
zásad hospodárenia. Aby sme pri všetkých postupovali rovnako. Vytvárame tým nerovnosť 
medzi ľuďmi, ktorí už platili. Pred chvíľkou sme schvaľovali aj vecné bremeno na IBV 
Lomnická za odplatu. Môžeme sa uzniesť aj na nulovej sadzbe pre rodinné domy. 
 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  9 proti 5 zdr 4  nehl. 0 = NESCHVAĽUJE 
  
MZ neschvaľuje v súvislosti s realizáciou stavebného objektu SO 02 – vodovodné prípojky pre 
stavbu pod názvom „IBV – 3 rodinné domy, Levoča“  uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi Mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 
00329321, ako budúcim povinným z vecného bremena a Milošom Rušinom, rod. Rušin, nar. 
10.12.1962, bytom Popradská cesta 868/33, Levoča, 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 stavebný objekt SO 02 – vodovodné prípojky 
(ďalej len „stavba“) pre plánovanú stavbu pod názvom „IBV - 3 rodinné domy, Levoča“, na 
vlastné náklady na pozemkoch parc. č. KN-C 2408/1 – zast. pl., s výmerou 309 m2; parc. č. KN-C 
2408/3 – zast. pl., s výmerou 583 m2; parc. č. KN-C 2418 – zast. pl., s výmerou 245 m2 a parc. č. 
KN-C 7152/1 – zast. pl., s výmerou 1 060 m2, nachádzajúcich sa v lok. Popradská cesta k. ú. 
Levoča, v súlade s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, 
ktorú vypracovala spol. MARMI, s.r.o. Poprad, Ing. Milan Bizub, autorizovaný stavebný inžinier 
pre konštrukcie inžinierskych stavieb (ďalej len „PD stavby“); 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavby 
s vyčíslením rozsahu vecného bremena, a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky parc. č. KN-C 2408/1 – 
zast. pl., s výmerou 309 m2; parc. č. KN-C 2408/3 – zast. pl., s výmerou 583 m2; parc. č. KN-C 
2418 – zast. pl., s výmerou 245 m2 a parc. č. KN-C 7152/1 – zast. pl., s výmerou 1060 m2, vo 
vlastníctve Mesta Levoča a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 1  (ďalej len „zaťažené 
pozemky“);   

d) obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena bude:      
- trpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie staveného objektu SO 02 – vodovodné prípojky 

pre stavbu pod názvom „IBV – 3 rodinné domy, Levoča“  v súlade s PD stavby; 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na zaťažených pozemkoch, 

prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez zaťažené pozemky, pri 
umiestnení, prevádzke, údržbe  a opravách stavby; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
práv z vecného bremena  podľa  zmluvy; 

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

f) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
g) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur /m2 záberu stavebne dotknutých 

pozemkov, podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie 
vecného bremena; 
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touto zmluvou bude zriadené vecné bremeno in rem, viažuce sa k stavebnému objektu SO 02 – 
vodovodné prípojky na zaťažených pozemkoch. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  12 proti 0 zdr 6  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje v súvislosti s realizáciou stavebného objektu SO 02 – vodovodné prípojky pre stavbu 
pod názvom „IBV – 3 rodinné domy, Levoča“  uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi Mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 
00329321, ako budúcim povinným z vecného bremena a Milošom Rušinom, rod. Rušin, nar. 
10.12.1962, bytom Popradská cesta 868/33, Levoča, 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 stavebný objekt SO 02 – vodovodné prípojky 
(ďalej len „stavba“) pre plánovanú stavbu pod názvom „IBV - 3 rodinné domy, Levoča“, na 
vlastné náklady na pozemkoch parc. č. KN-C 2408/1 – zast. pl., s výmerou 309 m2; parc. č. KN-C 
2408/3 – zast. pl., s výmerou 583 m2; parc. č. KN-C 2418 – zast. pl., s výmerou 245 m2 a parc. č. 
KN-C 7152/1 – zast. pl., s výmerou 1 060 m2, nachádzajúcich sa v lok. Popradská cesta k. ú. 
Levoča, v súlade s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie, 
ktorú vypracovala spol. MARMI, s.r.o., Poprad, Ing. Milan Bizub, autorizovaný stavebný inžinier 
pre konštrukcie inžinierskych stavieb (ďalej len „PD stavby“); 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavby 
s vyčíslením rozsahu vecného bremena, a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky parc. č. KN-C 2408/1 – 
zast. pl., s výmerou 309 m2; parc. č. KN-C 2408/3 – zast. pl., s výmerou 583 m2; parc. č. KN-C 
2418 – zast. pl., s výmerou 245 m2 a parc. č. KN-C 7152/1 – zast. pl., s výmerou 1060 m2, vo 
vlastníctve Mesta Levoča a ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 1 (ďalej len „zaťažené 
pozemky“);   

d) obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena bude:      
- trpieť na zaťažených pozemkoch umiestnenie staveného objektu SO 02 – vodovodné prípojky 

pre stavbu pod názvom „IBV – 3 rodinné domy, Levoča“  v súlade s PD stavby; 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na zaťažených pozemkoch, 

prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena cez zaťažené pozemky, pri 
umiestnení, prevádzke, údržbe  a opravách stavby; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho 
práv z vecného bremena  podľa  zmluvy; 

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

f) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
g) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne z dôvodu, že tato stavba je vo verejnom záujme 

a výrazne prispeje k rozvoju mesta;   
touto zmluvou bude zriadené vecné bremeno in rem, viažuce sa k stavebnému objektu SO 02 – 
vodovodné prípojky na zaťažených pozemkoch. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena uznesenia 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 23 z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 24.09.2020, ktorým bolo schválené zriadenie vecného bremena a to tak, že: 

a) v prvej vete uznesenia sa text: 

 „pozemkov parc. č. KN-C 2363/1, KN-C 2363/4,stavby obchodného centra s. č. 1361 
postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 2363/3,KN-C 2363/6 a KN-C 4741/9 a pozemkov 
parc. č. KN-C 2363/3, KN-C 2363/6 a KN-C 4741/9“  
nahrádza textom v tomto znení: 

 pozemku parc. č. KN-C 2363/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 891 m2; 
 pozemku parc. č. KN-C 2363/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 104 m2; 
 stavby obchodného centra s. č. 1361 postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 2363/3, parc. č. 

KN-C 2363/6 a parc. č. KN-C 4741/9; 
 pozemku parc. č. KN-C 2363/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 614 m2; 
 pozemku parc. č. KN-C 2363/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 479 m2; 
 pozemku parc. č. KN-C 4741/9 – zast. pl. a nádv., s výmerou    367 m2; 

b) v prvej odrážke uznesenia sa pri vyhlásení trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
Levoča, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: 
parc. č. KN-C 2352/1, KN-C 4739/1, KN-C 4742/6 a KN-C 8722/2 („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie stavby „Obchodné centrum Levoča – I. Etapa – spevnené plochy – 
parkoviská a komunikácie“ a stavby „SO 2.13 Zásobovacia komunikácia“; „Obchodné 
centrum – 2. Etapa“ („stavby“) v rozsahu podľa geometrického plánu č. 34/2020, 
vyhotoveného dňa 03.07.2020, Ing. Petrom Garnekom – GEODET, IČO: 34803637, 
s miestom podnikania Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 20.07.2020 pod č. G1-208/20; 
text : „parc. č. KN-C 2352/1, KN-C 4739/1, KN-C 4742/6 a KN-C 8722/2“  

nahrádza textom v tomto znení: 

- parc. č. KN-C 2352/1   - zast. pl. a nádv., s výmerou 2 008 m2 ; 

- parc. č. KN-C 4739/1   - zast. pl. a nádv., s výmerou    533 m2 ; 

- parc. č. KN-C 4742/6   - zast. pl. a nádv., s výmerou    199 m2 ; 

- parc. č. KN-C 8722/2   - ostatná plocha,   s výmerou    207 m2 . 
V ostatných častiach ostáva uznesenie nezmenené. 
T: 25.02.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – odňatie majetku zo správy 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením ods. 1 písm. f) Článku 5 a ods. 7  písm. a) Článku 8 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení odňatie 
dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou od 01.03.2021:  
- Škoda Fabia Combi ev. č. LE 637 AJ, rok obstarania 2006, v obstarávacej cene 8 867,24 
eur;  oprávky 8 867,24 eur; v zostatkovej cene 0 eur;  
zo správy Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, 054 01  Levoča, so sídlom: 054 01  Levoča, Ul. 
Železničný riadok č. 3, IČO: 37879405. 
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T: 30.04.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
Anna Kravecová – som za prenájom, ľudia potrebujú prácu, ale ten stánok, ktorý je na 
sídlisku je potrebné ho sfunkčniť. Len to tam ladom stojí. Aby nebol vystavený činnosti 
vandalov a aby sa tam niečo dialo. 
 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľností 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 2888/1 – 
zast. pl., s výmerou 9,5 m2 v lokalite sídliska „Západ I“, k. ú. Levoča, v blízkosti objektu súp. č. 635 
(CVČ), pod predajným stánkom, pre p. Bc. Viktóriu Tarbajovú Tara, miesto podnikania: Ulica Jána 
Francisciho 1620/6, 054 01  Levoča, IČO: 45276374, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3 
eurá/m2/mesiac, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže predajný stánok ktorý je umiestnený na pozemku bol vo 
vlastníctve pôvodného nájomcu p. R. Tarbaja, ktorý zomrel a dedičským konaním prešli všetky práva 
a povinnosti spojené s vlastníctvom a prevádzkou predajného stánku na manželku po nebohom, na p. 
Bc. Viktóriu Tarbajovú. 
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľností 

Hl. za  16 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, prenájom pozemku časť parc. č. KN-E 5919/1 – 
orná pôda, s výmerou 7,5 m2 v lokalite Nad tehelňou, k. ú. Levoča, v blízkosti bytového domu súp. č. 
1404, pod predajným stánkom, pre p. Bc. Viktóriu Tarbajovú Tara, miesto podnikania: Ulica Jána 
Francisciho 1620/6, 054 01 Levoča, IČO: 45276374, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 3 
eurá/m2/mesiac, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže predajný stánok ktorý je umiestnený na pozemku bol vo 
vlastníctve pôvodného nájomcu p. R. Tarbaja, ktorý zomrel a dedičským konaním prešli všetky práva 
a povinnosti spojené s vlastníctvom a prevádzkou predajného stánku na manželku po nebohom, na p. 
Bc. Viktóriu Tarbajovú. 
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – skončenie nájmu výpoveďou 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje skončenie nájmu, ktorý vznikol na základe Nájomnej zmluvy č. P40085/09.00 zo dňa 
15.07.2011, uzavretej medzi SR – Slovenským pozemkovým fondom, so sídlom Búdkova 36, 817 15 
Bratislava, IČO: 17 335 345 ako prenajímateľom a Mestom Levoča, so sídlom Námestie Majstra Pavla 
č. 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321 ako nájomcom, predmetom ktorej je parcela č. KN-C 8446/3 
– ost. pl., s výmerou 1 621 m2  v podiele ½, v katastrálnom území Levoča, výpoveďou v zmysle Čl. 
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VI., ods. 1, písm. b) Nájomnej zmluvy,  podľa § 677 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
v platnom znení. 
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
JUDr. Ľubomír Murín – to nie je ten pozemok s vodovodnou šachtou, čo bolo zabránené 
susedom napojiť sa?  Nie je to tento prípad? Niekde pri priehrade v minuosti Mesto predávalo 
pozemok, kde bola šachta, a dotyčný vlastník zabránil ostatným sa napojiť.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – bol to predaj nemocničnej chaty. Bolo to partizánske napojenie. 
Nebol to žiadny oficiálny vodovod. Ani ten samotný nebol funkčný. Povodeň v roku 2010 to 
strhla. Bola to len pvc rúra ponorená do Levočského potoka. Bola na to napojená aj chata na 
priehrade, ktorá teraz nefunguje a v prípade rekonštrukcie bude toto predmetom riešenia. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – ale nie je to tento prípad? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – to je žiadosť nedávno schvaľovaná v MZ. Pán Uhrín 
geometrickým plánom sa oddelil pozemok, aby nadobudol normálne rozmery. Bol to taký 
zvláštny patvar. 
 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 28 zo 17. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Levoči,  konaného dňa 28.05.2020, ktorým bol schválený predaj pozemku 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Fedorkin jarok – parc. č. KN-C 6659/35 – ost. pl., 
s výmerou 138 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 43356826-4/2020, 
vyhotoveného dňa 12.02.2020, Vladimírom Čechom - GEOPLUS, IČO: 43356826, s miestom 
podnikania 053 04 Studenec 38, z pozemku parc. č. KN-C 6659/1 – ost. pl., t. č. zapísaného 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Marcela Uhrína, rod. 
Uhrín, nar. 15.08.1970, trvale bytom 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu  20 eur/m2 do 
30.06.2021. 
T: 30.06.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zníženie nájomného o 50% z dôvodu COVID-
19 (2. vlna) 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 (2. vlna) a vyhlásením 
mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov a prenájom pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Levoča o 50 % za obdobie sťaženého užívania, dané opatreniami, prijatými 
Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky, Útvarom vedúceho hygienika rezortu pre oblasť civilného letectva, 



15 

 

zriaďovateľmi škôl a školských zariadení alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. 
T: 31.03.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena VZN mesta č. 3/2020 o prideľovaní 
mestských  nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ berie na vedomie informáciu, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča, vznesené 
žiadne námietky a pripomienky. 
T: 01.03.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena VZN mesta č. 3/2020 o prideľovaní 
mestských  nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 1/2021, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
Levoča, podľa predloženého návrhu. 
T: 01.03.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok č. 2 k Záložnej zmluve 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o zriadení záložného práva na 
nehnuteľnosti číslo zmluvy: VS-1/2012-KaHR-ZZ6 uzavretej dňa 10.09.2014 medzi 
Ministerstvom hospodárstva SR, IČO: 00686832, so sídlom Mierová 19, 827 15 Bratislava 
212 v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, IČO: 00002801, so sídlom: 
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava ako záložným veriteľom a Mestom Levoča, IČO: 00 329 321, 
so sídlom Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, Slovenská republika  ako záložcom; a to 
medzi Ministerstvom hospodárstva SR, IČO: 00686832, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 
827 15 Bratislava v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, IČO: 
00002801, so sídlom: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava ako záložným veriteľom a Mestom 
Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, Slovenská 
republika  ako záložcom v zmysle ktorého sa predmet  zálohu vo vzťahu k pozemkom 
zmení a to tak, že ako predmet zálohu sa rušia tieto pozemky:  

- parc. č. KN-C 4588/63 – ost. pl, s vým.            4 362 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/83 – ost. pl, s vým.            2 685 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/85 – ost. pl, s vým.            1 093 m2;  
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- parc. č. KN-C 4588/88 – ost. pl, s vým.            9 441 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/89 – ost. pl, s vým.               621 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/90 – ost. pl, s vým.               721 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/91 – ost. pl, s vým.               155 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/92 – ost. pl, s vým.               466 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/93 – ost. pl, s vým.                 25 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/94 – zast. pl. a nádv., s vým. 91 m2; 
- parc. č. KN-C 4588/95 – zast. pl. a nádv., s vým. 15 m2; 
 
a nahrádzajú sa týmito pozemkami: 

- parc. č. KN-C 4588/63 – ost. pl, s vým.                    4 409 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/83 – zast. pl. a nádv., s vým.         45 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/85 – ost. pl, s vým.                       527 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/88 – zast. pl. a nádv., s vým.       167 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/89 – zast. pl. a nádv., s vým.         94 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/90 – zast. pl. a nádv.,  s vým.   1 639 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/91 – zast. pl. a nádv.,  s vým.      478 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/92 – ost. pl, s vým.                    4 822 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/94 – zast. pl. a nádv., s vým.         11 m2; 
- parc. č. KN-C 4588/95 – zast. pl. a nádv., s vým.         49 m2; 
- parc. č. KN-C 4588/96– zast. pl. a nádv., s vým.     2 107 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/97  – zast. pl. a nádv., s vým.        27 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/107 –zast. pl. a nádv., s vým.        61 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/108 – zast. pl. a nádv., s vým.     466 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/110 – zast. pl. a nádv., s vým.  4 693 m2;  
- parc. č. KN-C 4588/111 – zast. pl. a nádv.,  s vým.      80 m2;  
zapísanými v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 
 
teda predmetom zálohu budú sumárne tieto pozemky: 
Pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča:  
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KN-C 4588/55 - zast. pl. a nádv., s vým.       2 m2 KN-C 4588/88 – zast. pl. a nádv., s vým.  167 m2 
KN-C 4588/56 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 737 m2 
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v prvej fáze zamestnať 85 ľudí. Prevodovky, pre spomínané automobilové značky. Hala má 
mať 4000 m2. Je tu predložený z ich strany aj časový harmonogram. Pýtali sme sa s kolegom 
Kramarčíkom na už diskutovanú situáciu, petícia zo strany obyvateľov z lokality Poprad 
Veľká, ktorí namietali nadmerný hluk, popolček pri zliatine. Videli sme to. Pozerali sme 
certifikáty ISO kvality. Aj EIA voči životnému prostrediu. Tam je to v tesnom dotyku so 
zónou bývania. Hluk sme ale naživo nepočuli žiadny. 50 cm hrubé steny. Keď sme stáli 
blízko pri tej hale, nepočuli sme žiadnu výrobu. V jednej časti linky dochádzalo k zlievaniu. 
Ja som mal pocit, že som na MR v nemocnici. Ja som ešte takú farbiku  nevidel. Bolo to 
špičkové. Plneautomatizovaná farbika. Robotické stroje na mikromilimeter presne 
zameriavali jednotlivé diely. Majú záujem rozšíriť výrobu naďalej. Majú to schválené už aj v 
materskej spoločnosti. Čakajú, kedy sa rozhodneme, že pôjdeme do toho. Preto chcem, aby 
sme schválili zámer a začali oficiálne rokovať s touto spoločnosťou. Preto aj predkladám svoj 
poslanecký návrh. 
 
RNDr. Vladimír Adamklovič – chcem sa opýtať vedenia mesta. Mali nejaké rokovanie so 
zástupcami tejto firmy na úrovni mesta? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – áno, rokovanie so spoločnosťou Schülle Slovakia, s. r. o. 
boli, najbližšie rokovanie je zajtra. Nie je to nová spoločnosť. Už sme o nich aj na MZ 
hovorili. Je nutná zmena územného plánu v HPZ na tej pravej strane od hlavného vchodu. Oni 
požiadali o zmenu územného plánu. Spracúva ho pán Ing. Lizák. Niekedy aj s pánom Bellom 
robili celý územný plán mesta. Akonáhle bude možnosť dať zmenu územného plánu do MZ, 
tak bude predložená. V rámci územného plánu sa musia vysporiadať aj s EIA. Pracuje sa na 
tom a toto memorandum predpokladám, keď vyšiel pán doktor Cvoliga s tým na MZ, by malo 
len potvrdiť záujem mesta Levoča o spoluprácu so spoločnosťou Schülle. 
 
RNDr. Vladimír Adamklovič – povedal by som, že sa mi to zdá také obrátené celé. 
Zástupcovia firmy mali v prvom rade prísť pred zástupcov mesta sem na MZ a prezentovať 
svoj projekt. A potom by sme sa mohli ísť pozrieť či áno/ nie. Poviem inú vec. Pred rokom 
a pol som sa bol pozrieť. Bol som osobne v tom prostredí, na ulici. Ľudia by boli veľmi radi, 
ak by tá firma odišla. Preto som aj tú prvú otázku takto postavil. Ja by som poprosil, ak by na 
najbližšie MZ mohol prísť zástupca Schüle a predstavil svoj zámer. A či naozaj ide len 
o rozšírenie výroby, alebo naozaj presun z Popradu. Lebo ľudia vo Veľkej si šepkajú, že už to 
pôjde odtiaľto preč. A boli by veľmi radi. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pán konateľ príde rád na MZ. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík – pán konateľ nemal žiadny problém prísť sem a oboznámiť mesto 
s plánmi. Nechce presťahovať firmu z Popradu sem. Firma je etablovaná 20 rokov. Skutočne 
niečo vyrábajú. Produkty sú hodnotné, pre autá. Vonku sme boli, nebolo nič počuť. Keď 
hovoríme o tom popolčeku, nevideli sme nič. Skôr bol hluk od áut z vonku. Je to plne 
automatizovaná firma. Nebude zamestnávať len nízko kvalifikovaných ľudí, ale aj 
odborníkov, napr. z IT sektora a podobne. Firma môže mať vplyv na zamestnanosť v Levoči. 
Eventuálne si vyžiadame správu, čo produkujú. Roztavujú hliník. Spaľujú plynom. A ide to 
cez rôzne filtrácie. Firma nemecká etablovaná, ktorá si dáva záležať na tom, čo musí, ale aj 
nad rámec povinností. 
 
Miroslav Čurilla – trošku sme ušli. Mňa prekvapil návrh kolegu Jozefa. Rokovania sú 
intenzívne. Dokonca bol tu aj pán z Nemecka. Jedná sa o rodinnú firmu. Boli sme upozornení 
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na určitú diskrétnosť. Návšteva, ktorá bola, zástupcovia chceli, aby poslanci išli. V apríli 
budeme schvaľovať zmenu územného plánu. Príprava Memoranda. Situácia je taká, že sa 
zatiaľ nezaväzujeme k ničomu. Môže dôjsť k hocijakej situácii. Oni menili aj termíny. Napr. 
keby bol zajtra primátor oslovený s ďalšou ponukou, tak nemáme žiadne väzby. Neviem, či je 
šťastné hovoriť o memorande. Bolo by treba hovoriť o nájomenj zmluve. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – uvediem jeden fakt. Pravá strana HPZ je v súčasnosti voľná. 
Keď sme nastúpili na úrad, Helske začala už so stavebnými úpravami, bez súhlasu mesta. 
Zastavili sme ich a požiadali sme ich nech si vysporiadajú hlavne ľavú stranu HPZ. Je tu 
možnosť rokovať so spoločnosťou Schülle. Musíme vytvoriť každej spoločnosti priestor, 
ktorá príde rokovaťna území  mesta. A ten projekt aspoň trošku spojiť na racionálnych 
základoch. 
 
Ing. Robert Novotný – pri tom, že sme si obsadili priemyselnú zónu spoločnosťou Helske. 
Neviem, či neboli vyrokované podmienky ohľadne zamestnanosti. Kolega bol v Poprade. Plne 
automatizovaná jednotka. Vítam, ale naplnia zamestnanosť, ukazovatele? Majú záujem 
rozširovať svoje kapacity. Nestanovíme nejaké kritérium zamestnanosti? Aby sa nestalo, že 
spoločnosť, ktorá má zámer ísť do Levoče, len preto, že v Poprade už nie je vítaná, aby 
nebola pre Levoču nevýhodná. Že by sme obsadili HPZ, ale nezamestnali občanov. Pokiaľ by 
PSK uvažovalo o zriadení učnovského zariadenia, aby sme pripravovali zamestnancov pre 
tieto firmy.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ak by to tak bolo, museli by sme už v MZ schvaľovať 
nájomnú zmluvu a investičnú zmluvu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Prebieha, alebo už 
prebehlo? Prikladám sa k názoru Vlada Adamkoviča, že by sme očakávali od zástupcov, že 
prídu sa predstaviť. Zaujíma ma charakter výroby, štruktúra zamestnancov, atď. Ak 
spoločnosť Schülle toto splní, tak myslím, že budú vítanou investíciou. Momentálne sme 
v zmene ÚP. Neviem, či je potrebná iná zmena, je možno ešte priskoro na Memorandum. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – memorandom nemyslím tým veľký záväzok Mesta. Ale vytvoriť 
platformu, rámec spolupráce. Kde by sme si dohodli podmienky spolupráce. Asi to nebude 
jediná spoločnosť, ktorá bude mať záujem o tento priestor. Prinášam informáciu, čo som 
videl, zažil. Tieto otázky tam padli. Certifikáty sú pripravené, predložené. Aby spolupráca 
prebiehala na objstrannej platforme. Keď sa to nazve ináč, nemám s tým problém. 
 
JUDr. Ľubomír Murín  - už by som bol po predchádzajúcich skúsenostiach veľmi opatrný. 
Máme príklad s firmou Helske. Každopádne mňa zaujíma najmä čo sa bude vyrábať a koľko 
bude ľudí zamestnávať. Niektorí sme boli aj v Helske. Pri jednosmennej prevádzke tam bolo 
zamestnaných 15 ľudí. Keby robili na plnú kapacitu, bolo by tam zamestnaných do 50 ľudí. 
Ale tu by som bol veľmi tvrdý, čo sa týka rokovaní a hlavne naplnenia požiadavky 
zamestnania, v tomto prípade 80 ľudí. V prvom rade v tomto by som bol opatrný. A v druhom 
rade pri spracovaní a výrobe nejakého hliníka. V Žiari nad Hronom to malo fatálne následky. 
Nehovoril by som o hluku. Ale o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Mali sme tu už 
jedného znečisťovateľa ovzdušia a ľuďom to vadilo. Vyrokovať už konenče pre mesto tvrdé 
podmienky.  
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – jednu vec k tomu doplním. V materiáloch na MZ tento bod 
ani nebol. Z našej strany ani nebol dôvod dávať ho do MZ. Dnes neviem povedať, ako 
dopadne posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Môžeme nad tým hodinu stráviť, ale 
výsledok bude 0. Sme ešte úplne v začiatkoch. Ale spoločnosť môže požiadať o zmenu ÚP, aj 
o EIU.  
 
Miroslav Čurilla – len doplním, že aj keď 3 hodiny tu strávime, tak to bude rovnaké. 
Rokovania prebiehajú. Dokonca môže byť schválený aj návrh Jožka Cvoligu. Príprava 
memoranda prebieha. Primátor je aj mimoriadne opatrný, ale celé rozhodnutie prejde na MZ. 
Využiť monosť a navštíviť tú fabriku. Budeme schvaľovať zmenu územného plánu. Ten bude 
riešiť len požiadavky tejto spoločnosti. Aj ochrana životného prostredia, to robia spôsobilé 
osoby. Prípava beží. Aj zajtra je konkrétne stretnutie. Priznám sa, mám z toho dobrý pocit, ale 
neviem povedať % reálnosť tohto projektu. Ponúk ale nie je tak veľa, aby sme sa nepokúsili 
to využiť. Mohli to využiť viacerí poslanci. Prišli s poznaním, že môžeme to využiť aj 
v našom meste. 
 
Anna Kravecová – chcem sa vrátiť k zamestnanosti. Boli sme tam. Videli sme reklamu aj 
v TV. Ľudia si dali žiadosti, od minulého roku im nič neprišlo. Sme dosť skeptickí. A preto 
bude aj tá reakcia na ďalšiu firmu, keď príde. Keď je to automatizované, či tam zase nebudú 
mať len svocjih zamestnancov a získajú len pozmeky. 
 
JUDr. Pavol Papcun – pre poriadok pozerám do investičnej zmluvy s Helske, ktorá sa 
zaviazala zamestnať 120 ľudí. Odkiaľ sa zobralo číslo 500. Čo ale neznamená, že toto 
naplnili. 
 
Ing. Robert Novotný – ako sa potom postupuje, keď máme s nejakým partnerom dohodnuté 
toto. A keď to nenaplní, nevyplývajú mi konzekvencie? Napr. k výške nájomného? Aby sme 
ich trošku motivovali. K zmluvám s Helske, aby sa vyjadrilo aj právne oddelenie, ako 
postupovať ďalej.  
 
JUDr. Pavol Papcun – využijem na odpoveď Robovi Novotnému. Komplikované je to v tom, 
že pozemky prenajímame. To znamená pod halami a to nájomné je tak nízke. Nejaký priestor 
na flexibilitu s nájomným asi ani nie je. Základnou požiadavkou každého investora bola, že 
zastavané pozemky im pôjdu do vlastníctva. My im ale vzhľadom na viazanosť zmluvy 
o NFP toto splniť nevieme. Preto to nízke nájomné. Opatrnosť jasné. Ak sa nám tam etabluje. 
A nebude spĺňať kritériá, máme malé možnosti ako to vymáhať. Ostávajú nám zastavané 
pozemky, ktoré mesto nevie využiť. Nemáme veľkú flexibilitu v rokovaní s investormi. Ale to 
sa vedelo už v čase, keď sem prichádzalo Helske. 
 
JUDr. Ľubomír Murín  – čo sa týka Helske, to bolo predchádzajúce MZ. Nevidel som zmluvu. 
Ak aj mali zamestnať 120 ľudí. Som sklamaný, s odstupom času, čo hovorili nám a čo 
púšťajú do médií. Ale práve tu treba byť tvrdý, pri tých podmienkach. Nás to láka. 85 
pracovných miest. Ale čo ak podmienku 85 ľudí nesplnia. Právne prostriedky využiť na to, 
aby naši ľudia nejakú prácu mali. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – vráťme sa k spoločnosti Schüle Slovakia, s.r.o.. V diskusii 
ste skĺzli k spoločnosti Helske. Ja som tu jasne vysvetlil, do akého vlaku sme nastúpili. Teraz 
je diskusia o spoločnosti Schülle.  
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Ing. Robert Novotný – ešte keď som pôsobil v MH Investe, keď sme stavali priemyselné zóny 
pre mestá. Na zelenej lúke. Mestá mali povinnosť o túto dotáciu požiadať. Aspoň nejaké 
čestné prehlásenie daťo počte. Nie sme viazaní, keď sme čerpali prostriedky z Ministerstva 
hospodárstva, naplniť tieto ukazovatele? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – zhodou okolností na MZ v Rimavskej Sobote bol aj 
Minister hospodárstvam aj predseda Národnej rady. Neviem, či to teraz vypadlo z podmienok. 
Nepochopil som to tak, že mesto musí preukázať, že má investorov.  
 
Radoslav Kellner – apelovať na vedenie mesta, aby sme sa pri kreovaní zmlúv poučili 
z predchádzajúcich. A tým by diskusia končila. Že sú plne automatizovaní, toho by som sa 
nebál. To by som bral skôr ako výhodu a istotu v dlhodobej udržateľnosti.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – keď v Spišskej Novej Vsi Helske nechceli, vítali sme ich 
s otvoreným náručím. V Poprade ľudia nechcú Schülle a my ich vítame. Ja vítam každé jedno 
pracovné miesto. Ale to čo sľúbia, aby bolo aj dodržané. 
 
Miroslav Dunčko – informujem, že v Spišských Vlachoch je tiež firma Heneken Melts, s.r.o., 
spracúva hliník, spojiť sa s nimi a zistiť, aké sú podmienky, vplyv na ŽP.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nechcem sa teraz zastávať žiadnej spoločnosti, ale preto 
sme začali rokovať so Schülle. Aj u mňa boli tie obavy, čo sa týka spracovania hliníka. Sú na 
Slovensku od r. 1999. Ani niektoré rodinné domy neboli postavené, bola tam skôr firma 
Schülle. Oni kupujú hliník ako taký a len lisujú súčiastky. Hneď na začiatku pri debate 
o potencionálnom memorande, chcem aby odznelo, že nie sú prvovýrobcom hliníka. Tiež som 
mal tú obavu, že bude to hutnícka prvovýroba. A to je už podstatný rozdiel. 
 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Memorandum o spolupráci medzi Mestom Levoča spoločnosťou Schüle 
Slovakia, s.r.o., Teplická 3860/34A, 058 01 Poprad 

Hl. za  14 proti 0 zdr 3  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: MZ schvaľuje 
prípravu memoranda o spolupráci medzi Mestom Levoča a Schüle Slovakia, s.r.o., Teplická 
3860/34A, 058 01 Poprad. 
T: 25.02.2021       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 
 

5. Zmena rozpočtu č. 1 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Miroslav Čurilla – dávam v tejto súvislosti poslanecký návrh – navýšiť príjmy kapitálového 
rozpočtu na položke príjem z predaja pozemkov o 641 260 eur. Ide o finančné prostriedky 
z predaja pozemkov IBV Krupný jarok. A navýšiť výdavky kapitálového rozpočtu na 
investičné akcie: 
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 - IBV Krupný jarok – vybudovanie infraštruktúry vo výške 555 000 eur. Rozpočet na 
tejto položke po zmene č. 1 bude 270 000 eur. 
 - nákup pozemkov na rozšírenie areálu Technických služieb vo výške 86 260 eur. 
 
JUDr. Pavol Papcun – z príjmu z predaja pozemkov IBV Krupný jarok sa bude financovať 
jednak výstavba inžinierskych sietí a jednak nákup pozemku pre TSML? 
 
Miroslav Čurilla – áno. 
 
Radoslav Kellner – z príjmu z predaja pozemkov sa nemá najprv uhradiť úver? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v prvom marcovom týždni vypíšeme OVS na predaj 
zvyšných 7 pozemkov a predpokladaný príjem bude niekde na úrovni 280 tisíc – to chceme 
dodatočne zakomponovať do príjmov mestského rozpočtu a z toho bude teoreticky možné 
splatiť aj úver na kúpu pozemkov. 
 
Radoslav Kellner – bol by som nerád, kebyže dostaneme peniaze z predaja pozemkov a úver 
nesplatíme. Ten úver bol účelový. Výnosom z pozemkov sa mal splatiť. Aby sme na to 
nezabudli. A aby nikdy sa neminulo viac, ako suma, ktorú potrebujeme splatiť. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – úver sa bral na kúpu pozemkov a sčasti aj na infraštruktúru. My 
celý úver len z predaja pozemkov nevysporiadame. Nie len z predaja majetku. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – navrhoval som, aby mesto Levoča urobilo gesto pre seniorov. 
Máme 2250 dôchodcov, aby sme im rozdali dva kusy ffp2 respirátorov. Medzitým už došlo 
k znulovaniu dph na tento tovar. Aj ostatné samosprávy idú týmto spôsobom. Bol som 
upozornený, že mesto nemôže týmto spôsobom rozdávať dary. Ale si myslím, že v rámci 630 
– výdavky verejnej správy z tovarov a služieb mestského úradu, tak ako je to definované pri 
reprezentačnom fonde, kedy rozdávame rôzne upomienkové predmety, darčeky v rámci 
propagácie mesta. Garantujem, že v priebehu roka dôjde k navýšeniu 630, aby mesto nebolo 
škodné. Ja navrhujem, aby sme nakúpili respirátory a rozdali ich ako formu pomoci našim 
obyvateľom. Zároveň sme rozoberali, aby sme poslali mimoriadnu odmenu učiteľom. Je ich 
87. Táto informácia je z oddelenia školstva MsÚ. Deklaroval som to, že tým, že sa uzavreli 
školské zariadenia, celý režijný náklad prešiel na učiteľov a rodičov detí. To nech sa potom 
štát o to stará. Učitelia museli mať zvýšené náklady tým, že učili z domu. Ja som navrhoval, 
aby sme dali záväzný ukazovateľ, aby každý učiteľ dostal 100 eur. Je to 8700 eur. Budovy 
bolo potrebné temperovať, ale nejaká úspora  na prevádzke mala byť. Zároveň budem 
predkladať zrušenie uznesenia č. 19 z 19.teho MZ, kde som inicioval začatie procesu VO - 
investícia Špitálska ulica. Budem predkladať nové uznesenie, tak aby vedenie mesta mohlo 
začať nový proces. Budem ďalej vyzývať, aby mesto Levoča začalo rokovať, aby sa začala 
diskusia vybudovania Levoča Nordic centrum. Počas pandémie to bolo jediné miesto, kde 
ľudia mohli prísť a športovať. V najbližších rokoch asi to neustane, a nemá podľa mňa zmysel 
investovať do krytých areálov. V rámci výziev, ktoré má Ministerstvo školstva. Vidím tu 
priestor. Samotné OZ to nedokáže utiahnuť. Musí vstúpiť silný partner, PSK. Mesto Levoča 
vidím ako lídra, aby sa pustilo do týchto vecí. Chcem riešiť aj LKS. Budeme sa púšťať do 
rekonštrukcie Radnice. Pred niekoľkými rokmi sme v MZ schválili nájomnú zmluvu na 
priestor pre LKS. V tom období boli priestory nevyhovujúce, boli tam rôzne záložne, kde sa 
zakladali motorové píly, atď. 
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Michal Kašper – ZŠ G. Haina. 18 151 eur, o čo tam ide? To asi nie je multifunkčné ihrisko. 
Priechody pre chodcov, 5000 eur, čo to zahŕňa. Ľudia v Levoči to vidia a problém dlhodobo 
v Levoči. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický - tieto dve položky boli schvaľované pri návrhu rozpočtu v decembri, 
jedná sa o spolufinancovanie týchto projektov.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – k úveru na IBV Krupný jarok. Bolo by možné zlikvidovať jeden úver 
financiami, ktoré prišli od Azoru za predaj pozemkov na Plantážach? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický - je to jedna z možností. Po záverečnom účte, ktorý bude v apríli. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  - osobne som plánoval prvú zmenu rozpočtu urobiť v apríli. 
Ale situácia si to vyžadovala, lebo ja ako štatutár nemôžem podpísať veci, ak nie sú kryté 
rozpočtom. Preto je tá jednoduchá úprava č. 1 už vo februárovom MZ. Nemôžeme sa pohnúť 
ďalej. Ako povedal Ľuboš, čo sa týka splácania úverov, má to pán vedúci naplánované, ale až 
pri rozboroch hospodárenia v apríli. Tam sa reálne uvidí, ako dopadol rozpočet 2020. Keď 
mám slovo, vyjadrím sa k návrhom pána doktora Cvoligu. Nie sme vedenie mesta proti tomu, 
ffp2, myslím si, že ani nebude potrebné navyšovať rozpočet v položke 630. Mesto sa vie 
pripojiť k výzve, ktorá bola zo strany aj Vás poslancov daná pre obyvateľov. Ale musím 
povedať, aby sme si nemýlili, že ffp2 ochránia tých ľudí pred nákazou. Ffp2 reálne ľudí 
neochráni. Pri takomto zasadnutí 5 hodinovom, po skončení môžeme ffp2 vyhodiť. Ľudí 
ochráni len očkovanie. To je jedno, o akú  kategóriu veku ide, nikto iné lepšie nevymyslel, len 
očkovanie. Vieme sa k tomu pripojiť a poskytnúť. Dotácia, príspevok pre učiteľov, v tomto 
som trošku skeptický. Nie že by som nechcel dať učiteľom po 100 eur. Lebo fakt je ten, že pri 
vyučovaní používajú vlastný internet, vlastné zariadenia. Ale keď to bude v súlade so 
zákonom, tak áno. Ale všetky tieto veci dofinancováva štát. Aby sme nesuplovali úlohu štátu. 
Štát im to dofinancuje. Minister Gröhling má to už na stole. Len je otázka času, aby to 
dofinancoval, podľa toho ako bude stáť štátna pokladnica. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – reagujem pán primátor na Teba, ak môžem. My ako zriaďovateľ 
nemôžeme prikázať, ale môžeme dať limit, aby časť zdrojov alokovali na odmeny. Aby sme 
dali záväzný ukazovateľ, aby 100 eur škola učiteľovi vyplatila. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  - toto je moje stanovisko. Budeme sa nad tým zamýšľať. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický -  stále idú školám prostriedky podľa štátneho rozpočtu a a my sme 
povinní urobiť rozpis na tovary a služby a pod. Prikázať štatutárovi plošne priznať odmenu 
100 eur, teoreticky môžeme, ale neviem na základe akého predpisu, lebo oni  majú limit na 
mzdy. Určenie odmien je plne v dispozícii štatutára. Prikázať dať každému po 100 eur, aj 
ľuďom, ktorým on nepovažuje za vhodné, lebo povedzme si, nie každý si tých 100 eur 
zaslúži. Nie je to dobrý postup zo strany zriaďovateľa. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – neviem aký kľúč by bol pre učiteľov. Je pravda, že Ministerstvo 
rieši tento problém.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – teoreticky môžeme do záväzných ukazovateľov určiť výšku 
odmien. Ale my tým učiteľom nijako nepomôžeme. Bude to odmena prikázaná od 
zriaďovateľa, ale z balíka, ktorý je určený na odmeny.  Len pomenovanie odmeny, ktorú by 
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dostali tak či tak. Keď chceme niečo navyše, môžeme počkať na  balík z Ministerstva, alebo 
teoreticky to môžeme to urobiť z rozpočtu nášho, ale nevidím dôvod suplovať štát. Robiť to 
duplicitne, to nemá pre mesto nejaký význam. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – niektorí učitelia majú vlastné notebooky, iní služobné. Aby sme 
sa nedostali do situácie a nevniesli nejaký chaos. My v ZUŠ sme z predchádzajúceho balíka 
nakúpili učiteľom služobné notebooky. Tým, čo učia z domu. Aby nevznikla závisť. Viete, čo 
myslím. Som za to, ale možno to treba ešte rozanalyzovať. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – tých 100 eur by malo význam pre učiteľov, ak by to dostali navyše. 
Ale ak to dostanú z toho balíka, čo už majú schválený, to nie je navyše. Oni už rozpočet na 
rok 2021 majú. Majú rozpočet na mzdy a majú už naplánované aj odmeny. Týmto krokom by 
sme iba povedali, že toto sú odmeny za prácu z domu. Nič iné. Nič navyše by tí učitelia 
nedostali. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  - ospravedlňte ma, čo ste prihlásení. K jednej veci sa vrátim a 
to je otázka. Myslím, že naše školské zariadenia a školy nie sú podfinancované ani v tejto 
situácii pandemickej. Poskytujeme im dostatočný objem finančných protriedkov, rád by som 
to v rámci benchmarku porovnal s inými mestami, a nedopadli by sme na spodných priečkach 
v rámci slovenských samospráv. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – čo sa týka dotácií na žiaka, ktoré sme schvaľovali v decembri, 
máme z tých vyšších v rámci Slovenska. 
 
RNDr. Vladimr Adamkovič – poslanecký návrh pána viceprimátora. Tento bod nebol na 
rokovaní finančnej komisie pred dvoma týždňami. Za komisiu asi sa nebudeme vedieť k tomu 
vyjadriť. Vieme, že pri predaji pozemkov, bola istá suma nad rámec predpokladaných súm. 
Čo boli predpokladané ako minimálne kúpne. Predpokladám, že aj pri tom zvyšku by sa niečo 
mohlo navýšiť. Priestor pre kúpu pozemku pre TSML by tam možno bol. Zdá sa mi čistejší 
spôsob, riešiť to potom z finančných prostriedkov od Azoru. Aby bolo jasné, že čo sme utŕžili 
za IBV Krupný jarok, Plantáže a čo nás to celé stálo. 
 
Miroslav Čurilla – dnešná úprava rozpočtu súvisí s nevyhnutnými vecami. Nám prišli peniaze 
z Mestkých lesov. Zbilancovať výnos z pozemkov nebude problém, ani s odstupom času. 
Vlado vnímaš, že cena bola navýšená. Odrátajme si od toho 20% dph. Zreálnime si ten príjem 
z mesta. Oni nám poslali peniaze mínus dph. Prečo je to teraz, má to hlavne súvis, že my sme 
až v týchto dňoch, hodinách sme sa dozvedeli cenu predpokladanú, ktorá vychádza 
z prípravy, z projektovej dokumentácie. Čo sa týka kúpy pozemkov za TSML. Dikusia 
ohľadom ďalších investícií mesta bude predmetom po aprílovom MZ. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – jeden zvolený zdroj, pri kúpe pozemku pre TSML vyzerá byť teraz 
zdroj príjem z predaja pozemkov. Pri záverečnom účte sa tento zdroj môže zmeniť, v apríli sa 
uvidí, či viem tie prostriedky použiť inde. Tento zdroj môžem zmeniť. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – priznám sa, že sme pri zmene rozpočtu, čiže poprosím pán vedúci 
čísla. Koľko sme dali za kúpu pozemkov IBV Krupný jarok. Brali sme na to preklenovací 
úver. Prišli peniaze z Azoru, očistené o 20% dph, stále ste nepovedali, aká suma Vám 
pritiekla na účet. Bola taká gentlemanská dohoda, že vyplatíme najprv preklenovací úver. 
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Z rozdielu tohto výnosu budeme investovať ďalej. Je to dosť veľká investícia. Toto nebolo 
predmetom finančnej komisie, poprosím ešte raz vysvetliť.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – je to príjem v roku 2020. Niečo cez 400 tisíc eur. Zapojiť tieto 
finančné prostriedky budeme vedieť až po schválení záverečného účtu. Čo sa týka financií za 
predaj pozemkov IBV Krupný jarok, tieto prichádzajú na mesto postupne. Prvá suma prišla 
cez 300 tisíc eur. Potom 620 tisíc eur mala byť suma za prvé kolo. 200 tisíc za druhé kolo. 
Príjem by mal byť na úrovni 880 tisíc eur. Úver je krátkodobý, nie preklenovací a nebral sa 
len na kúpu pozemkov, ale aj na vybudovanie infraštruktúry. Je to 5 ročný úver. Celý úver 
z predaja pozemkov nevyplatíme. Bude mesto ešte aj z iných zdrojov splácať tento úver.  
 
Ing. Robert Novotný – k zmene rozpočtu mám dva príspevky. Prvý sa bude týkať stanoviska 
finančnej komisie. Keď zasadáme na finančnej komisii snažíme sa brať do úvahy viacero 
aspektov, ale hlavne tie finančné, ktoré by mali mesto benefitovať z rozličných projektov. 
Mali sme tam otázku, žiadosť o informácie, ohľadom predaja pozemkov na IBV Krupný 
jarok. Neviem či Maťo Drahomirecký je ešte tu prítomný, alebo nie, mohli sme písomnou 
formou dostať. Mali sme tam otázku, že v štruktúre vlastníkov nových sa objavili 
nelevočania. Zo Spišskej Novej Vsi, alebo Popradu. Niekoľko pozemkov im bolo predaných. 
Je to benefit, že máme nových obyvateľov, nové podielové dane. Ale Bratislava a okolité 
dediny týmto trpia, že vlastníci domov v Záhorskej Bystrici sa neprihlásia tam na trvalý 
pobyt. Obec prichádza o podielové dane, atď. Toto ma zaujímalo, či je možné pri súťažiach, 
alebo predaji stanoviť pri predaji týchto pozemkov podmienku prihlásenia k trvalému pobytu. 
A ďalší som mal návrh a na finančnej komisii to odznelo celkom dobre, že mesto by sa 
nemalo zameriavať iba na pozemky pre výstavbu rodinných domov, ale aj na výstavbu bytov 
nielen nájomných, ale normálne aj na predaj. Pre ľudí, ktorí nemajú na to, aby kúpili pozemok 
a postavili bungalov. Ale radi by si odkúpili do vlastníctva byt. Rokoval som aj s Azorom, 
ktorý zaplatil za pozemky, ale neposkytla priestor líniovým stavbám. Či by nám neodpredali 
časť pozemkov, aby sme tam stavali. Nechcem týmto teraz zaťažovať MZ.  Napadlo nás to 
a chceli by sme k tomu nejakú debatu. V ďalšej časti na konci predložím druhý bod, ktorý 
trápil finančnú komisiu. 
 
Radoslav Kellner – k úveru a IBV Krupný jarok. Ja fakt žijem rok a pol v tom, že bral sa úver, 
ale že z výnosov  predaja pozemkov sa úver splatí. Tak to bolo od začiatku prezentované. 
Keď sa predali ¾ pozemkov, splaťme ¾ úveru. Aspoň z tej časti, ktorá sa brala priamo na 
kúpu pozemkov. Bola to podnikateľská akcia mesta a platilo, že ak do niečoho dám, tak 
splaťme to čo z toho získame. Ten úver by mal byť podľa mňa aspoň z časti splatený. Keby 
som to vedel na začiatku, nebol by som za neho hlasoval. Ja som za neho hlasoval s vedomím, 
že z výnosov sa úver splatí. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – ten úver sa bral nielen na kúpu pozemkov, ale aj na vybudovanie 
nfraštruktúry. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – aby sa to zle nepochopilo zas tu. My ešte získame finančné 
zdroje z druhého kola predaja pozemkov. Môj odhad. Keď ste mali obavy, že prečo cez 
mestské lesy. Všetko sa vyvíja tak, ako sme si to naplánovali. K tomu úveru. Výnos z druhého 
kola predaja bude zhruba na úrovni 300 000 eur. Úver sme brali 350 tisíc eur. Vidím priestor 
na splatenie toho úveru. Ale otvorenie poviem, to že predložil zástupca návrh dnes na MZ: ja 
nemám iné východisko,  lebo keď chceme vyhlásiť verejné obstarávanie na dodávateľa 
infraštruktúry IBV Krupný jarok, a niektorí, ktorí si kúpili pozemky chcú stavať o dva 
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mesiace a my sa musíme pustiť do súťaže. Musíme mať alokované finančné prostriedky, aby 
sme mohli podpísať zmluvu s realizátorom technickej infraštruktúry. Inak by sme porušili 
zákon o verejnom obstarávaní. A toto snáď nechcete. A úver som presvedčený, že bude stále 
za čo splatiť. Kde tu vznikla tá fáma, že nesplatíme úver, prepánajána. Predaj prebieha tak, 
ako sme si to naplánovali. Nič mimoriadne sa zatiaľ nestalo. Kde vy ste došli niektorí, že 
nesplatíme, nespravíme. Nestrašte! Máme v zálohe financie z druhého kola predaja. 
Nerozumiem odkiaľ to mohlo celé vzniknúť. Mestské lesy nám posúvajú finančné prostriedky 
tie, očistené o 20% dph. Tie prostriedky chcem zakomponovať do príjmovej, ale aj do 
výdavkovej časti rozpočtu. Lebo keď budem mať vysúťaženého dodávateľa ifnraštruktúry, 
nemôžem podpísať zmluvu, kým ich nemám takto schválené v rozpočte. Už jednoduchšie to 
vysvetliť neviem. Nie sme súkromná firma. Až po VO a tie peniaze musím mať reálne 
schválené. 
 
Miroslav Čurilla – doplním, nemá to Rado logiku. V prvom kole sme predali 20 pozemkov 
a musíme si plniť záväzok voči novým majiteľom a chystať infraštruktúru. Súťaž je pre celé 
územie a druhé kolo ešte len budeme mať. Bilancia bude až v závere roka. Trošku si pamäť 
osviežme. Názory boli podstatne skeptickejšie, čo sa týka bilancie príjmov a výnosov. Prvé 
výsledky svedčia o tom, že sa nenaplnili tie zlé predpoklady. Je to len otázka času. Primátor aj 
ja máme názor, že  záväzky voči banke treba dodržiavať, ale teraz to riešiť nie je potrebné, ani 
nevidím v tom logiku. 
 
Ing. Robert Novotný – chcel by som troška spochybniť pán primátor čo tvrdíš. Pri vyhlásení 
VO môžeš kľudne vyhlásiť, že to bude financované z predaja pozemkov. Je to vykryté, 
nemusíš to mať garantované pred vyhlásením súťaže. Veľa krát som to v minulosti videl aj 
u iných VO. Nejdeme platiť vopred zálohu za vybudovanie infraštruktúry. Kľudne sa môže 
súťažiť zhotoviteľ a dodávateľ jednotlivých objektov. My medzitým môžeme odstrániť 
špekulatívne nákupy, kde sme nedostatočne pri vyhlasovaní súťaží zadali, že nám do súťaže 
síce zaplatili zálohy, ale podpísal zmluvu len jeden z manželov. Prestrelili cenu, aby mali 
garanciu, že sa dostanú k pozemku. Keď zistili, že prestrelili vysoko, následne napadli 
platnosť zmluvy z dôvodu, že jeden z manželov túto zmluvu nepodpísal. Takéto veci by sme 
mohli medzitým odstrániť. A kľudne by sme mohli ísť do súťaže o zhotoviteľa bez toho, aby 
sme mali priame finančné prostriedky.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – stavím sa s Tebou, pred obrazovkami, že to tak 
v skutočnosti nie je, čo si povedal. Ja musím mať PHZ. A musím mať kryté výdavky 
rozpočtom tohto mesta. To môžeš robiť v súkromnej firme, ako si to teraz povedal. Ale nie vo 
verejnej sfére. PHZ vyjde z nejakého výkaz, výmeru k projektu, ktorý projektanti urobia. 
Niečo sa mi dostalo do uší v tomto malom meste. A musím povedať, že ja ako primátor som 
pri vyhodnocovaní týchto ponúk ani nebol. Sú tam jasne stanovené kritériá. Z kupujúcich 
všetci zaplatili kúpnu cenu, jeden má splatnosť 1.3. v pondelok. Ak by špekulatívne kupovali, 
tak by tú cenu ani sumu nezaplatili mestským lesom. Musím uviesť na pravú mieru, že toto je 
polopravda, ktorá v meste beží. Transparentnejšiu súťaž som nevidel. V komisii je veľa ľudí. 
Z mestských lesov, plus ďalší, ktorých schválilo MZ. A som veľmi rád, že sa nenaplnili 
scenáre, že nebude záujem o tieto pozemky. Myslím, že aj v druhom kole sa pozemky predajú 
ako teplé rožky. Sadnite si do tej komisie. Rozhodnite. Ja som ani zmluvy nepodpisoval. 
 
JUDr. Pavol Papcun – začnem od konca. Keďže som v komisii na predaj pozemkov. Tam nie 
že išlo o špekulatívny postup, a nie že oni sa nechali vylúčiť, ale naopak, komisia by ich 
vylúčila, pretože ich ponuka nespĺňala náležitosti, keby návrh dal len jeden z manželov. Ja 
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osobne rozumiem, prečo zmena rozpočtu je na stole. Ale zaujímajú ma konkrétne čísla. Za 
predaj pozemkov tých 28 očakávame príjem 880 tisíc eur. Úver 350 tisíc. Koľko stojí PD na 
infraštruktúru? Ideme to schvaľovať cez poslanecký návrh a podklady k tomu nemáme. 
Koľko je teda tá projektová dokumentácia? Vychádzam z toho, že toľko, koľko je v tom 
poslaneckom návrhu.  
 
Miroslav Čurilla – ja som to uviedol, predpokladaná suma je podľa projektovej dokumentácie 
720 tisíc. To je naša najbližšia suma. Konečnú sumu sme ešte od projektantov nedostali. To je 
cena s ktorou ideme my do VO. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ešte uvidíme koľko bude vysúťažená cena? To teraz momentálne 
nevieme. Myslím, že práve k tomu smeruje otázka Rada Kellnera. Hrubým počtom sme 
mínus 300 tisíc. Uvidíme ešte za koľko sa dopredajú pozemky a za koľko sa vysúťaží cena 
sietí. Rado asi smeruje k tomu,  že z čoho na koncovke splatíme ten úver. Lebo pravda je taká, 
že keď sme ten úver brali, unisono sme všetci tvrdili, že ho splatíme z predaja pozemkov. 
K tomu smeruje zrejme aj Radova otázka a aj moja- ako to budeme dofinancovávať? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – nemáme ešte schválený záverečný účet. My keď chceme schváliť 
zmenu rozpočtu. Ja musím mať schválený zdroj príjmu. Jediný zdroj príjmu momentálne  je 
príjem z predaja majetku. To je jediné, čo môžem zapojiť. Časť úveru sa splatí z predaja 
pozemkov. Infraštruktúru dodotujeme z iných zdrojov. Ktoré nám vyplynú zo záverečného 
účtu. Nerobí sa to bežne, ale za dobu, čo som tu, ich bolo niekoľko. Po záverečnom účte 
budeme meniť zdroje krytia kapitálových výdavkov. Krytia výdavkov na infraštruktúru IBV 
Krupný jarok sa budú meniť. Ťažko sa to vysvetľuje. Keď predložíme návrh rozpočtu v apríli, 
z toho bude jasné, ako sa zdroje krytia zmenia. Teraz je jediný zdroj príjmu príjem z predaja 
pozemkov.  
 
JUDr. Pavol Papcun – v apríli vlastne preschválime to, čo sme schválili teraz? A teraz vlastne 
ideme schvaľovať zabezpečenie krytia pre vyhlásenie VO. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – áno. Sumy sa nezmenia. Len zdroje krytia sa zmenia.  
 
JUDr. Pavol Papcun – napriek tomu, že ja si tiež nemyslím, že my tie zdroje krytia musíme 
mať schválené pre vyhlásenie VO, asi je lepšie to mať preschválené, je to štandardnejší 
postup. V tomto smere ďakujem za zodpovedanie otázky.Vo vzťahu k poslaneckému návrhu 
doktora Cvoligu, dofinancovanie učiteľov. Chcem si to vyjasniť. Smeruje tento poslanecký 
návrh k tomu, že budú dofinancovaní z toho, čo dostáva mesto na prenesený výkon štátnej 
správy, alebo z rozpočtu mesta? Lebo ak to má byť dofinancované z rozpočtu mesta, tak by 
som to odložil na apríl. Aby sme vedeli, ako na tom sme. Súhlasím s tým, že minimálne ako 
gesto by to bolo voči učiteľom dobré. Ak to teda neurobí štát. Zvýšené výdavky učitelia majú. 
Otázka je či by nebol apríl vhodnejší? 
 
Ing. Robert Novotný – pán primátor, na zasadnutiach finančnej komisie narábame s 
materiálmi od jednotlivých vedúcich oddelení. Je lockdown. Nemám momentálne iný zdroj. 
Nemám kde inde nakupovať klebety. Akým spôsobom beží predaj pozemkov. Vyžiadali sme 
si informáciu. Nedostali sme ju do dňa rokovania. Preto tento bod smeroval takto. Pokiaľ by 
tam bola možná špekulácia, tak som žiadal, aby sme ju odstránili do ďalšieho predaja 
pozemkov.  
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  – Robo ja to neberiem ako – samozrejme. Komisia je na to, 
aby dávala rozumné návrhy. Ale poviem pravdu, keď som čítal výstup z finančnej komisie. 
A neviem prečo posiela doktor Cvoliga a nie Ty, keď si predsedom finančnej komisie. Tomu 
už nerozumiem, ale nechcem rozumieť. Uverejnili sme výstup zo súťaže v LIM, sumy, 
čiastky, Kupujúci, aj na internetovej stránke mesta. Tak ako je možné, že Vy na finančnej 
komisii neviete, ako ide predaj pozemkov. Tomu som rovno povedal nerozumel. Hlavná vec 
že 14 800 obyvateľov mesta si to mohlo prečítať, alebo nájsť. 
 
Ing. Robert Novotný – neporozumel si tomu dopytu o stave predaja pozemkov? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  – stav predaja pozemkov je zverejnený. Pán Koršnák, viete 
to ukázať? Aký je aktuálny stav predaja pozemkov, keď nevedia? Tak potom načo to 
uverejnňujeme. Ja nehovorím o podmienkach. Ja hovorím o stave predaja. Tu je celá 
zápisnica. Komisie pre vyhodnotenie OVS. Pozemky predané aj nepredané. Vypísaní členovia 
komisie. Uverejnené 16.12.2020. Dnes je koniec februára.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – reagujem, dopĺňam kolegu poslanca Roba Novotného. Sme 
poradný orgán pri MZ. Ja musím povedať na obranu finančnej komisie, že toto je finančná 
komisia, za posledné roky tak iniciatívna komisia nebola. Netvrdím, že ostatné boli viac, 
alebo menej, ale čo sa týka výstupov. Čo sa týka tejto informácie, áno, súhlasím, ja som to 
požadoval, som si nevšimol, že je to na webovom sídle mesta. Ale ja som chcel pre poslancov 
analytický materiál. Kde by áno, toto, čo sa bavíme, informácie, aké sú príjmy z predaja 
očistené o dph, ktoré nemusíme zverejňovať. Aké máme vstupy, výstupy, či sme v pluse, 
mínuse. Informácia je na webe, áno. Chcem požiadať, aby sme zreálnili kapitálové príjmy.  
Zapojme všetky príjmy do rozpočtu v roku 2021. Z lesov, z Azoru, lebo toto som tam nevidel. 
Lietajú sumy hore dole a potom pozeráme po sebe a chceme sa vyviňovať, lebo toto nie je 
jasné. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  – musím si zobrať slovo. O zreálnení príjmov mesta môžeme 
hovoriť pri záverečnom účte mesta za rok 2020. Bol si viceprimátor. Vieš sám dobre, že pri 
záverečnom účte mesta sa urobí bilancia. My teraz nemôžeme dávať pri prvej úprave rozpočtu 
príjmy 450 tisíc od Azoru. Lebo reálne nám tie peniaze prišli v roku 2020. Veď by sme to 
mali duplicitne. Pri ZÚ mesta, tam budú reálne všetky príjmy, výdavky za rok 2020. 
Nemôžeme ich motať s príjmami za rok 2021. Máme tu hlavnú kontrolórku, poprosím ju 
o stanovisko, či môžeme miešať hrušky s jablkami.  
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – príjmy Azoru mali byť, pokiaľ prišli v roku 2020, mali byť 
zahrnuté v poslednej úprave rozpočtu za rok 2020. Pokiaľ nám došli príjmy za predaj 
pozemkov IBV Krupný jarok v roku 2021, mali by sme ich tu vidieť v rozpočte. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – ako člen finančnej komisie, reagujem na to. Pán doktor 
Cvoliga to pred chvíľkou vysvetlil, to bola jeho požiadavka. My sme informáciu mali, aj 
v rámci TV Levoča sme o tom informovali. Vedeli sme v akom štádiu je predaj pozemkov. 
Ale na druhej strane, finančná stránka veci, príjmy očistené od dph, info, ktorá teraz prišla 
vítam. 
 
Anna Kravecová – vrátim sa k Azoru. Dostali sme 15. decembra 2020 sumu 435 930 eur. 
Pýtam sa, či z týchto peňazí nemôžeme kúpiť pozemok pre TSML a osatné peniaze nechať 
pre IBV Krupný jarok.Mgr. Ľuboš Kamenický – môžeme, ale až po záverečnom účte.  
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Miroslav Čurilla – musím reagovať. Janko nehnevaj sa, neviem či počúvate. Ja som uviedol 
v poslaneckom návrhu aj príjem do rozpočtu. Peniaze prišli až po zasadnutí finančnej 
komisie. Jozef nechcem ísť s Tebou do stretu. Ty si bol viceprimátor a ja člen finančnej 
komisie a nechcem Ti pripomenúť materiály do finančnej komisie. 
 
JUDr. Pavol Papcun – pôvodne som sa hlásil k faktickej. Prihlásilo ma na diskusný príspevok. 
Na jednej strane máme poslanecký návrh, kde máme aj príjem, aj výdaj. Príjem do rozpočtu 
v roku 2021 sa nám zobrazí na len základe poslaneckého návrhu. Nemáme materiál k tomu, 
ale ja tomu návrhu rozumiem. Za mňa ďakujem. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA  – toto, čo dal dnes zástupca do príjmov. A rozdelil to zároveň 
aj vo výdavku, toto sú reálne peniaze, ktoré k dnešnému dňu máme už od mestských lesov na 
účte.   
JUDr. Pavol Papcun – cez tento poslanecký návrh ich zapájame do rozpočtu. 
 
Ing. Robert Novotný – ďalší bod a tomuto budete pán zástupca aj pán primátor veľmi dobre 
rozumieť. Ako si nerozumel prvej časti. Na finančnej komisii, kde sa snažíme riešiť aj 
príjmovú aj výdavkovú časť, ma už fakt nebaví konštatovať neschopnosť mesta generovať 
príjmy. Máme v Levoči všetko, čo iné mestá nemajú. Kultúru, divadlá, kino, haly, športoviská 
a na nič nemáme zdroje. Zabrdli sme do témy. Možnosť prinavrátiť Levoči zdroje. Tým, že 
by sme sa mali viac sústrediť na nemocnicu a príjmy od spoločnoti Agel. Máme vyrokovanú 
zmluvu, na základe ktorej nám Agel platí štedro nájom vo výške jeden koruny ročne. Prišiel 
čas, aby sme otvorili nájomnú zmluvu s Agelom a aby sme reálne posúdili možnosť 
rokovania s Agelom. Na druhej strane som bol veľmi sklamaný, keď som zistil, že bola 
neochota Agelu prezentovať mestu, akým spôsobom ako bude prebiehať údržba budov, ktoré 
generujú ich podnikateľskú činnosť. Finančná komisia, ktorá priamo posúdi zmluvný vsťah 
mesta s Agelom, s cieľom, aby došlo k posilneniu postavenia mesta Levoča vo vzťahu 
k Agelu. Na konci tohto bodu prednesiem kolegom poslancom poslanecký návrh, kde by 
návrh mal ošetriť tento náš dopyt. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – súhlasím. Poďme k rozpočtu. 
 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  13 proti 0 zdr 4  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu:  
- navýšiť príjmy kapitálového rozpočtu na položke príjem z predaja pozemkov o 641 260 
eur. Ide o finančné prostriedky z predaja pozemkov IBV Krupný jarok. 
- navýšiť výdavky kapitálového rozpočtu na investičné akcie: 
 - IBV Krupný jarok – vybudovanie infraštruktúry vo výške 555 000 eur. Rozpočet na 
tejto položke po zmene č. 1 bude 270 000 eur. 
 - nákup pozemkov na rozšírenie areálu Technických služieb vo výške 86 260 eur. 
T: 25.02.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to je poslanecký návrh o ktorom sa nediskutovalo? 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga -  ja som tento návrh predniesol. Možno sa nediskutovalo, sa 
ospravedlňujem. Nerozoberal som jednotlivé uznesenia.  
 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  11 proti 0 zdr 4  nehl. 3 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: pridelenie dotácie 
z rozpočtu mesta v súlade s § 4 ods. VZN mesta č.3/2019 – kapitola 08.2.0. – kultúrne služby, 
ostatné transfery na kultúru – na podporu činnosti pre LKS OZ, IČO 50046080 účelovo 
určenú na úhradu nájomného a služieb spojených s predmetom nájmu v objekte radnice a to z 
dôvodu prekážok na strane prenajímateľa a refundácie výdavkov LKS OZ spojených s 
prieskumom a pripravovanou rekonštrukciou objektu radnice. 
T: 25.02.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: nakúpiť pre 2250 
obyvateľov Mesta Levoča nad 65 rokov dva kusy respirátorov FFP2 = 0,60 EUR x 2250 = 
2700,- EUR z položky tovary a služby 630, Výdavky verejnej správy, finančná a rozp. 
T: 25.02.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  10 proti 0 zdr 5  nehl. 3 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: MZ schvaľuje 87 
učiteľom  (prenesený výkon) prostredníctvom záväzného ukazovateľa mimoriadnu odmenu 
100,- EUR na vykrytie prevádzkových nákladov pre nariadenie práce z domu: 87 x 100= 
8700,- EUR z kapitoly 09. školstvo: Náklady na školstvo -prenesený  výkon. 
T: 25.02.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  17 proti 0 zdr 1  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: MZ ruší 
Uznesenie č. 19 z 19. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 24.9.2020. 
T: 25.02.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – u tohto návrhu sa musím pozastaviť, upozorňujem 
poslancov MZ. Proces VO súhlasím. Nie sme proti rekonštrukcii ulice Špitálskej. Ak bude 
treba na túto rekonštrukciu si zobrať úver, si ho aj zoberieme. Ale v prvom rade pán doktor 
Cvoliga, musím pred poslancami požiadať, vysporiadajte si  problém MŠ G. Haina. Dodnes 
ten problém nie je vysporiadaný a dodnes nemáme papier o tom, či budeme musieť platiť 
100% korekciu za túto škôlku, alebo nie. Lebo ak príde takýto papier, že korekciu budeme 
musieť zaplatiť, budete stáť pred otázkou, že budeme musieť zobrať ďalší úver 600 tisíc 
a zaplatiť túto škôlku. Ja nie som proti rekonštrukcii Špitálskej ulice. Ale aby sme ďalší úver 
museli vziať na túto ulicu, na základe Tvojho poslaneckého návrhu, som proti tomu, lebo 
budeme musieť zobrať dva úvery. Dodnes nemáme info, či za konflikt záujmov, budeme 
musieť vracať peniaze. Kým táto vec nebude doriešená, som toho názoru, že treba veľmi 
citlivo pristupovať k ďalším rekonštrukciám. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga -  môžem reagovať? Samozrejme ďakujem, že si to trošku 
pomiešal. Som informovaný o problémoch v MŠ G. Haina. To uznesenie nehovorí o tom, že 
máme, alebo nemáme brať úver. Hovorí o tom, že áno, mesto môže začať proces VO. Druhá 
vec je problém v MŠ, môžeme o tom hovoriť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – bol by som rád, keby sa to doriešilo, lebo mesto má stále 
Damoklov meč nad sebou. 
 
JUDr. Pavol Papcun – Jozef, ešte by som sa chcel opýtať- čo znamená po zabezpečení 
finančných proestriedkov v roku 2021? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to je úver. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – vôbec nie. Uznesenie č.19 čo sme pred chvíľou zrušili, hovorí 
o odkladacích podmienkach, čo som tiež presvedčený, že môžeme ísť do odkladacích 
podmienok. Teraz máme február, po dohode s mestom sme sa dohodli, že uznesenie prvé 
zruším a že si nechám schváliť nové. Budeme hovoriť v apríli o prebytku hospodárenia. 
A tam sa môžeme politicky dohodnúť, z čoho ideme túto vec kryť. 
 
Miroslav Čurilla – len po dohode, rozumiem aj výhrade Paľa Papcuna, Ty si to dopnil tým, že 
ide o rozpočet 2021. Ty si v tomto uznesení zaväzuješ, že bude musieť byť riešené v rozpočte 
2021. Nepoznáme ešte východisko. Apelujeme, že ten apríl ukáže. 
 
JUDr. Pavol Papcun –  nemám pred sebou tento návrh, čiže lovím z pamäte. Vstup do VO 
keď ešte ani nevieme z čoho bude obstarávať, je to takto myslené ten návrh? Vykladám si to 
dobre?  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – 24. septembra 2020 v rozpočte nebol zdroj krytia. Bola tam 
odkladacia podmienka. Som vravel, poďme do VO s odkladacou podmienkou, máme 
projektovanú sumu 500 tisíc s dph. Na poslednom MZ bolo povedané, že to treba zmeniť. 
Lebo je ťažko vykonateľné zo strany VO – mesta. Takýto návrh mi prišiel zo strany MsÚ.  
A môžeme tam dať bodku, že bez toho krytia vôbec nezačne proces VO. 
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UZNESENIE č. 36 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  15 proti 0 zdr 3  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: začatie procesu 
verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbu: „Levoča, prestavba 
miestnej komunikácie ul. Špitálskej“ v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou. 
T: 31.12.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  16 proti 1 zdr 1  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: finančná komisia 
v spolupráci s právnikmi mesta posúdi zmluvný vzťah so spoločnosťou Agel o nájme budov 
a majetku bývalej mestskej nemocnice s cieľom zlepšenia postavenia mesta v pozícii ochrany 
svojho majetku. Výsledkom takéhoto posúdenia bude bod rokovania najbližšieho MZ, kde sa 
bude rozhodovať o možných riešeniach, prípadne o odstúpení od nájomnej zmluvy. 
T: 25.2.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: zmena rozpočtu č. 1 mesta Levoča na rok 2021 

Hl. za  18  proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1/b, 1/c, mesta Levoča na 
rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
T: 25.02.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: zmena rozpočtu č. 1 mesta Levoča na rok 2021 

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

Účel použitia 
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Radnica NMP 2 53000   53000 

mestské opevnenie – architektonická 
štúdia 7000   7000 

NMP 47 PD 33967   33967 

IBV Krupný jarok  32415   32415 

Rek. a modernizácia autobusovej 5000   5000 

Odvodnenie Závada 14000   14000 

Idetské ihrisko pri Prameni 30000   30000 

ZŠ G. Haina 18151   18151 

Spolu 332260 
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        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Projekt: Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu   vo výške 36 862,59  EUR z celkových výdavkov 
projektu „Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča“  v rámci 
výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry, číslo:2020/001“. 
T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Projekt: Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác 
na projekt „Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča“ 
v rámci výzvy vyhlásenej  Fondom na podporu športu – Výzva na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie príspevku v rámci programu “Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej 
infraštruktúry, číslo:2020/001“. 
T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči, ÚZPF č. 
2917/1-projektová dokumentácia 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje predloženie projektu „Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.28 
v Levoči, ÚZPF č. 2917/1 – projektová dokumentácia“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods. 2 zákona č.299/2020 Z.z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program 
Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách 
svetového kultúrneho dedičstva. 
T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
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UZNESENIE č. 44 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči, ÚZPF č. 
2917/1-projektová dokumentácia 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
  
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla 
č.28 v Levoči, ÚZPF č. 2917/1 – projektová dokumentácia“ vo výške 600,-EUR 
z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Projekt: Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF č. 
 2891/1 – projektová dokumentácia 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
  
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, 
ÚZPF č. 2891/1 - projektová dokumentácia“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z.z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj 
dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 
dedičstva. 
T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Projekt: Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF č. 
 2891/1 –projektová dokumentácia 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 
v Levoči, ÚZPF č. 2891/1 - projektová dokumentácia“ vo výške 2 418,-EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
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UZNESENIE č. 47 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do  
infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Obnova NKP- mestské opevnenie a jeho zapojenie 
do infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa“v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z.z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj 
dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 
dedičstva. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do  
infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu  „Obnova NKP- mestské opevnenie a jeho 
zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa“vo výške 1450,-EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – k 43 a 47, som rád že mesto rekonštruuje, veľká vďaka. 
Dovysvetľujúcu otázku. Účel je pri iných jasný. Napr. pri 47 rekonštruovala sa tam strecha 
a nie je tam dlhodobé využitie tohto objektu. Čo tam bude? Byty? Obchody? 43 sčasti 
zrekonštruovaná, galéria, mestské byty? Privítal by som, aby tieto domy boli účelovo 
rekonštruované na bývanie. 
 
Miroslav Čurilla – 47 je dom, ktorý nám robí najväčšiu hanbu. Zámer bol v minulosti, došlo 
k prevzatiu našej knižnice PSK. Pôvodne sme pokladali tento objekt za veľmi vhodný pre 
našu knižnicu. Následne zadanie pre PD javí sa hlavne ten kreatívny priemysel ako 
najschodnejší. Asi najprosperujúcejší do budúcnosti. S prestupom a výstupom v zadnej časti. 
Jedna bytová jednotka by tam mala vzniknúť a v zadnej časti sociálne zariadenie 
bezbariérové. Beží súťaž na VO. ČO sa týka 43, zatiaľ je v pláne využiť to na bytový fond.  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – tá 47 mala byť projektovaná ako bytové jednotky pre 
obyvateľstvo, nakoniec sa to zvrtlo. Robila sa strecha a podkrovie by malo byť dostatočne 
vhodné na bytové jednotky. Bol by na to ten priestor vhodný, alebo nebol vhodný? 
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Miroslav Čurilla – mali sme tu spoločnosť, ktorá chcela realizovať bytové jednotky, ale dnes 
k jednej bytovej jednotke treba rátať 1,5 parkovacieho miesta. Objekt skôr predurčuje na 
polyfunkciu a aby bol tento objekt využívaný na tento účel. 
 
Radoslav Kellner – ja som to chcel pripomenúť. Bytové domy, super v meste, ale treba 
myslieť na to parkovanie. Urobilo nám to veľký problém na Masiarskej ulici. Myslím, že 
súkromný investot už to aj tak rieši v meste. Stela sa mení na bytový dom.  
 
Miroslav Čurilla – môžete si dať do vyhľadávača. LEpalace. Sú to apartmány určené na 
predaj. Ak by vstúpili do jednania so zbúraným domom na Kláštorskej ulici a a využili by ho 
na parkovanie. Aj pre nás by sa vyriešila jedna nepríjemná situácia. Na č. 43 sa jedná 
o vuyžitie len tej zadnej časti. Je to v stave projekčnom na reštaurátorské práce. Objekt č. 47 
definitívne ostane ako polyfunkčný objekt. Projektanti stále ešte komunikujú s nami, v hre je 
jedna bytová jednotka, aby dom mal domovníka. 
 
 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č.2936/1 
– reštaurátorská dokumentácia 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky na Námestí  Majstra Pavla č.47 
v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – reštaurátorská dokumentácia“ v rámci výzvy vyhlásenej  
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z.z. 
o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program 
Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách 
svetového kultúrneho dedičstva. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF č.2936/1 
– reštaurátorská dokumentácia 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu  „Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla 
č.47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 –reštaurátorská dokumentácia“ vo výške 296,-EUR 
z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
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UZNESENIE č. 51 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43 v Levoči, ÚZPF č.2932/1 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43 
v Levoči, ÚZPF č. 2932/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43 v Levoči, ÚZPF č.2932/1 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 
č.43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1“vo výške 2662,-EUR z celkových oprávnených výdavkov 
projektu. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č.2939/1 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 
v Levoči, ÚZPF č. 2939/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č.2939/1 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 
č.50 v Levoči, ÚZPF č. 2939/1“vo výške 422,-EUR z celkových oprávnených výdavkov 
projektu. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
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UZNESENIE č. 55 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č.2940/1 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 
v Levoči, ÚZPF č. 2940/1“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona č.299/2020  Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom 2021, podprogram 
1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č.2940/1 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 
č.51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1“vo výške 2720,-EUR z celkových oprávnených výdavkov 
projektu. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Babicová 
        Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
        Mgr. Kamenický 
 
 
 

7. Obnova Radnice v Levoči – I.etapa    
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Mgr. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – otázka – suma z Ministerstva financií 450 tisíc eur sa počíta 
z tohto ročnej dotácie? Alebo z budúceho roku z dotácie? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – áno. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – bude to dosť? Počíta sa aj so sumou rekonštrukcie námestia? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – áno. Celá suma sumárum je 1 235 000 eur spolu. 
 
Miroslav Čurilla – je to predpoklad projektového tímu. Nemáme celú dokumentáciu ešte 
hotovú, ale toto je predpoklad. Aj kvôli Nórskym finančným mechanizmom sme v časovej 
tiesni. Musíme začať obstarávať, aby sme termíny stihli. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – I. etapa – prečo to etapujete? Bude nejaká druhá etapa? 
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Miroslav Čurilla – druhá etapa je prvé nadzemné podlažie a druhé. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - suma 570 tisíc ide na rekonštrukčné práce. Čo sa týka 
samotnej radnice I. etapy. Suma 320 000 eur tiež z Nórskeho finančného mechanizmu je na 
mäkké aktivity, t. j.  na tri roky festival Dni Majstra Pavla. Plus na propagáciu v rámci 
koordinácie spolupráce s Nórskym mestom, ktoré je partnerom tohto projektu. Čiže rozdelené 
na investičnú  a neinvestičnú časť. A 150 tisíc je naša investícia. Z pohľadu toho, či sa pustiť 
do rekonštrukcie Radnice, alebo nie, myslím si, že keby nám ten projekt z Nórskeho 
finančného mechanizmu nevyšiel, určite by sme sa do toho nepúšťali. V tejto situácii. Ale 
tým, že sú tam vykryté peniaze aj na kultúrne podujatia na ďalšie tri roky, stojí to za to. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – LKS je tam dohoda nejakej výpovede z nájmu? 
 
Miroslav Čurilla – bolo im zaslané oznámenie o predpokladanom ukončení nájmu. Teraz je to 
trošku zmätočné. Mal byť materiál, mal byť aj nejaký poslanecký návrh. Ale zatiaľ je to 
v štádiu, že bude im podľa zmluvy zaslané ukončenie nájmu. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – ja by som navrhol poslanecký návrh, že by sme to ohraničili 
nejakými dňami? Pomohol by nejaký návrh čo sa týka termínovania? Alebo dodatkovaná 
zmluva výpovednou lehotou? Pýtam sa. Mesto zatiaľ nevie termín začatia rekonštrukcie. Ide 
letná sezóna, asi najhoršie by bolo keby to ostalo prázdne.  
 
Miroslav Čurilla – ja na to Ti neviem reagovať. Keď chceš, sformuluj poslanecký návrh.  
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – nájomnú zmluvu schválilo MZ a asi by sme to mali upraviť 
nejakým dodatkom. Asi nič nie je horšie, ako keby to ostalo prázdne. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – riešime LKS, alebo riešime rekonštrukciu Radnice? Ak Vy 
poslanci poviete, že do rekonštrukcie Radnice nejdete. Nemusíme LKS riešiť. Ostanú 
v priestore terajšej Radnice a nič sa nedeje. Lebo už nemám na to slov. My sme sa veľmi ani 
nesnažili s pánom zástupcom, aby sme peniaze dostali, ale boli sme úspešní a peniaze sme 
dostali. Pani architektka Janovská všetkým povie, a Ty to musíš vedieť, že objekt je 
podmočený a historická budova chátra. A nespraviť nič znamená nechať to tak. Ja som rád, že 
LKS je na území mesta. Ale pre pánajána, kvôli organizácii teraz neurobíme rekonštrukciu? 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga – asi sa nerozumieme. Ja som všetkými 10 za rekonštrukciu. Ja sa 
pýtam, oni momentálne zaberajú celé prízemie, ktoré sa ide rekonštruovať. Chceme na jednej 
strane, keď poviete, že rekonštrukcia začína v septembri, začiatkom septembra im oznámite, 
že ide sa rekonštruovať a oni sa v priebehu niekoľkých dní vypracú. O tom hovorím.  
 
Miroslav Čurilla – ak nepadne iný návrh, 3 mesiace je tam výpovedná lehota podľa zmluvy.  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – až som sa zľakol. Mám otázku odborného charakteru, s pani 
Janovskou som sa bavil pred rokmi. Najväčší problém je tam tá pivnica. Niekedy tam bola 
krčma, točil sa tam aj film. Problém bola vlhkosť.  
 
Miroslav Čurilla – rieši sa aj tá pivnica, dokonca je také riešenie, že následne by mala byť aj 
sprístupnená. 
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Anna Kravecová –  myslím, že to jedno do druhého zapadá, rekonštrukcia NMP a Radnice. 
Škoda by bola po tom všetkom, keď sa urobí rekonštrukcia NMP sa pustiť do Radnice. Jedno 
s druhým to ide ruka v ruke a ja si myslím, že to je výborný projekt. 
 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Obnova Radnice v Levoči – 1. etapa 

Hl. za  11 proti 0 zdr 6  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: skončenie 
nájomnej zmluvy č.17964/2016/OM zo dňa 31.3.2016 s nájomcom LKS OZ, Levoča, IČO 
50046080 na základe Čl. XI., bod 1 písm. a) a to dňom dohodnutým v písomnej dohode 
zmluvných strán so skrátenou výpovednou lehotou 14 dní a to z dôvodu prekážok na strane 
prenajímateľa a nájomcu, vyplývajúcich z prípravy rekonštrukcie objektu radnice. 
T: 25.02.2021       Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Obnova Radnice v Levoči – 1. etapa 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných 
prác na zákazku „Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa “. 

T: 26.02.2021       Z: Ing. Petrášová 
        Mgr. Kučka 
 
 
 
 

8. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Miroslav Dunčko bližšie vysvetlil. 
 
Miroslav Dunčko – vieme aká je situácia v športe. Momentálne len profi športy idú. Nevieme 
kedy začnú súťaže vo výkonnostných športoch. Snažili sme sa rozdeliť peniaze, aby každý 
klub mal na svoju činnosť. Kopírovali sme to trochu aj s minulým rokom. Rozdelili sme to 
spravodlivo, aby keď začnú súťaže kluby mohli fungovať. Mal byť aj odpočet klubov. Avšak, 
nemôžeme sa tu 4 hodiny stretávať, aby sme spravili odpočty, dostali to za úlohu na doma. 
Aby to spravili v papierovej forme a na ďalšej komisii si to preberieme tam.  
 
UZNESENIE č. 59 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 

Hl. za  16 proti 0 zdr 0  nehl. 2 
 
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5  VZN mesta Levoča 
č. 3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné  transfery pre šport a telovýchovu v zmysle § 14 ods. 1 
písmeno A-  podpora športovej činnosti VZN mesta Levoča č. 3/2019 pre: 
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Pč. Názov športového klubu Schval. 
dotácia 

1. FK 05 Levoča 7800,00 € 
2. HK Slovan Levoča 5900,00 € 
3. BK Slovenský orol 4000,00 € 
4. HK Spiš Indians                                                     6000,00 € 
5. Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA      3650,00 € 
6. o.z. Cyklo Spiš Levoča 3750,00 € 

T: 26.02.2021       Z: PaedDr. Choborová 
        Mgr. Kučka 
 

9. Prevádzka zimného štadióna 
 
Radoslav Kellner – bol som včera večer požiadaný vedením klubu Spiš Indians, aby som Vám 
doručil otvorený list. Poprosili nás, aby sme zvážili, či je vhodné v tejto dobe vypnúť štadión. 
Našli spôsob, za veľmi prísnych opatrení, aby deti mohli trénovať. Tie isté deti, čo ešte pred 
mesiacom, keď minister školstva podmienil účasť v škole testovaním, plakali doma, že oni na 
test nejdú, a teraz sú šťastné, že môžu ísť na štadión, a kľudne by sa nechali testovať aj tri krát 
denne. Skúsme nájsť spôsob, ako im umožniť ešte 6-7 týždňov dokončiť sezónu. Skúsme 
o tom podiskutovať. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ja som ten list dostal dnes ráno, ale z toho listu nie je jasné 
na koľko to požadujú. Keď som ho videl nepodpísaný, bez razítka. Nič. Nikto.  
 
Radoslav Kellner – originál ho budeš mať určite podpísaný v podateľni. Včera večer ho 
nevedeli dať do podateľne. Je to formálna záležitosť. Poďme riešiť tento problém.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – čiže marec, apríl? 
 
Radoslav Kellner - chceli by tak fungovať ako teraz, aspoň do polovice apríla. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – oni v rámci hromadného podujatia uskutočňujú tréningový 
proces?  
 
Radoslav Kellner – áno, oni od minulého týždňa uskutočňujú tréningový proces.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – my, ako MZ, rovno hovorím, nechcel by som sa dostať do 
situácie, že my máme byť tí, kto povedia, že či oni môžu trénovať. Môžeme len zabezpečiť to, 
že si povieme, že štadión bude otvorený ešte marec, apríl.  
 
Radoslav Kellner – to oni ani nechcú. Čo sa týka Regionálneho Úradu Verejného 
Zdravotníctva, zariadia si všetko potrebné, ale potrebujú ľadovú plochu. Tréneri sa testujú, 
deti sa testujú. A keď im ju od pondelka vypnete. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  napísali, že tam 50 detí chodí v rámci hromadného 
podujatia. Poviem otvorene, aj pred kamerami. Ja som ten list odstúpil RÚVZ, nech sa 
vyjadria, či môžu tento proces vykonávať. Ja sa už strácam. To nie je len v meste Levoča, ale 
ja žijem v tom, že najviac 6 detí môže naraz trénovať. 
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Radoslav Kellner – to už teraz neplatí. Ale tých 50 detí tam nie je naraz. To je kategória 
škôlkari, atď. Tam sa nikdy nestretne viac ako 12- 13 detí.  Dali si aj alternatívu - Spišskú 
Novú Ves. Ale museli by dochádzať do Spišskej Novej Vsi. Tu má každý má vlastný box. 
Každá kategória má svoju vlastnú šatňu. Nehrozí, že pred hodinou tam bolo iné dieťa, od 
ktorého by sa mohlo nakaziť. Ak pôjdu niekam na Poráč, toto nevieme zabezpečiť, ako keď 
trénujú vo vlastných priestoroch.  
 
Ing. Robert Novotný – rád by som vedieť, čo sa týka nákladovosti haly, zimného štadióna. Ja 
by som poprosil pán riaditeľ, aby si pripravil do najbližšieho MZ informáciu a presné 
rozdelenie priamych a nepriamych nákladov. A pokiaľ je možné aj vymedziť obdobie, keď je 
ľad rozpustený a štadión mimo prevádzky. Aké náklady a aké výnosy máme a čo všetko do 
toho vstupuje. Personálne. Spotreba energie atď. Lebo je tu obrovský dopyt po ľadovej 
ploche, kluby sa hádajú, kto, kedy ide a v akom čase. Spiš Indians hradia niečo. Niečo hradí 
SFZ. Mňa zaujíma výsledok, sme v strate, nie sme v strate, prečo keď je tu takýto dopyt, 
prevádzkujeme v strate náš zimný štadión. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – mňa tiež prekvapilo a môžem povedať, že  ma to mrzí, že som sa 
takú informáciu včera ad hoc dozvedel. Každý predpokladal, že keď sa od novembra sa ľad 
nerozpúšťal, už teraz keď sa môžu jednorázové podujatia konať, rátali s tým, že ľad bude do 
konca apríla. V zmluve so SZĽH nemáme dané, že ľad musí 9 mesiacov byť? Možno teraz 
nejaké výnimky tam platia. Čo sa týka podmienok, keď si sa teda dopytoval na Regionálny 
Úrad Verejného Zdravotníctva. Je to dosť veľa byrokracie pre klub. Každé dieťa dostáva do 
ruky 3 A4.  Pokyny. Citovaný charakter podujatia. 5-6 ročné deti, ktoré sú tak zanietené do 
športu, lebo teraz ozaj nemajú čo robiť. Chodia 3x do týždňa sa pichať. Rodičia podpisujú 
kadejaké súhlasy. Že majú certifikát. Nezúčastňuje sa toho naraz 50 detí. To je celkovo 
registrovaných v každom ročníku. Neviem, nevidím to, kamery tam majú TSML. Môžu 
skontrolovať, koľko je tam detí na ľade.  
Covid automat sa bude meniť. Mládežnícke ligy by mali ďalej trénovať. SZĽH nerozpustil 
mládežnícke ligy. Práve za účelom, že by sa nerozpúšťali ľady a deti mohli trénovať. A som 
presvedčený o tom, že sa budú organizovať prípravné zápasy a turnaje, podľa platnej 
vyhlášky, ktorá to umožňuje. Ja osobne by som navrhoval do nedele 2.5. ľad ponechať. Pána 
riaditeľa keď tu máme. Keď sa človek pýta, odpoveď je stále, že zimný štadión je v strate. 
Stále je v strate. Tam by som navrhoval vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá detailne preskúma 
prevádzku. V porovnaní s inými mestami, úprava našej ľadovej plochy sa robí roľbou na 
úpravu ľadu, ktorá sa robí studenou vodou. Oprav ma Braňo, ak sa mýlim. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  aby sme nezačínali širokú diskusiu. Na aprílovom MZ bola 
predložená požiadavka Ing. Novotného. Aby sme predložili náklady a výnosy zimného 
štadióna. Lebo Ty ideš už Ľubo rozpitvávať to, čo Robo žiadal. Keby ste čítali materiály, tak 
v ročných rozboroch hospodárenia mesta to máte napísané, koľko stojí štadión. Len toľko 
k tomu. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – mňa by tiež zaujímalo, viem si spočítať dennú spotrebu energií. Ja by 
som toto očakával aj od zimného štadióna. Že teda keď je v strate, akú stratu vytvára, či 
vieme stratu vykryť. Či vieme niečo s tým robiť. Dám aj návrh, aby ľadová plocha ostala do 
2.5.2021. V porovnaní- robíme ľad so studenou vodou, ostatné mestá s horúcou. Už tu 
šetríme. Na koľko stupňov chladíme ľad?  
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Mgr. Branislav Minďaš – môžem sa pozrieť do telefónu a Vám poviem na koľko je nastavený 
stupňov teraz ľad. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – na mínus 4 stupne. Iné mestá – 8 stupňov. Mne to osobne vychádza, 
že aj čo sa týka chladenia ľadu, by sme mali ísť na polovicu. Okolité mestá budú ľady 
minimálne do konca apríla. Bol by som rád, keby sme sa aj ostatní poslanci uzniesli, že 
prevádzka ľadu bude minimálne do konca apríla.  
 
JUDr. Pavol Papcun – my ako MZ nemáme kompetenciu rozhodovať o tom, do kedy bude 
otvorená prevádzka. Môžeme to správcovi odporúčať. Pokiaľ Spiš Indians našli spôsob ako 
zabezpečiť tréningový proces detí v tejto dobe a preberajú za to zodpovednosť, som za to, aby 
sa im tréningový proces umožnil. Súhlasím s argumentáciou, ktorú povedal Rado. Inak si to 
budú zabezpečovať inde a bude to časovo a finančne pre ne náročnejšie. Je to v tejto situácii 
lepšie pre ne tu. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – čo sa týka nariadenia. Nad týmto všetkým je usmernenie 
hlavného hygienika. My, čo pracujeme v zdravotníctve asi vieme o čom hovoríme, pretože 
každý deň sa nám menia podmienky v práci. Vidíme, aký je vývoj v epidemiologickej 
situácie. Musíme sa držať opatrení hlavného hygienika a tých sa musí držať aj Regionálny 
Úrad Verejného Zdravotníctva. Keď si pozriete pravidlá prevádzky od 8.2. tak je tam pod 
bodom 24 – prečítam. Bod 29 – prečítam. Zbytočne zavádzame diskusiu. Trpia učitelia, deti, 
verejnosť. Bohužiaľ covid tu bude aj o tri roky. To nie je záležitosť mesiaca. Pozerala som si 
podmienky Švajčiarska. Žiadne športoviská nie sú pustené. Zasadali kantónne vlády. Bola 
tam menšina, ktorí chceli pustiť. Nepovolili žiadne haly. Švajčiari pustili jedine lyžiarske 
strediská. Toto budeme riešiť ďalšie tri roky. Nevyriešime to do konca roka 2021. A bohužiaľ 
je to záležitosť nie len naša. Preto sa to volá pandémia. Dochádzajú všetky kompenzačné 
mechanizmy hlavy. Strašne veľa ľudí je v strachu. Povedali by Vám psychológovia 
a psychiatri, aký majú nárast samovrážd, gemblovania, alkoholizmu, a pod. Sú to 
kompenzačné mechanizmy toho, že nemajú prácu, sú zatvorení v nejakých miestnostiach, 
nemôžu cestovať, stretávať sa s rodinami. A ten stres je extrémny. Ja im rozumiem, aj mne 
chýba šport. Ani ja nechodím hrať floorball. Chodím do práce, tak to je výhoda, že prídeme 
vyčerpaní domov. Ale. Pustiť deti športovať, ako Paľo povedal, nech to dá hygiena, nie my. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  to som povedal aj ja na začiatku. Preto poprosím – venujme 
sa pusteniu štadióna a všetky ostatné veci nie sú v kompetencii MZ riešiť. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – o chvíľu bude rok, kedy bol vyhlásený prvý lockdown, mám 
obavy, aby sa niečo podobné neudialo aj o dva týždne, pretože keď počúvate aká je situácia 
na okolí a u nás, zatvárame hranice, je tu snaha obmedziť šírenie pandémie, ale bez toho, aby 
sme sa spomalili v pohybe, tak to asi nepôjde. Chápem všetko čo tu odznelo. Treba hľadať 
spôsoby, ako čeliť psychickým problémom, ale v prvom rade musíme zastaviť pandémiu. 
Inak žiadne športy nebudú, nebude kultúra. Poliaci otvorili lyžiarske strediská a znova ich 
zatvárajú. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poprosím, aby sme prešli k hlasovaniu o návrhu uznesenia. 
Z diskusie som pochopil, že poslanecký návrh dáva poslanec Murín, aby zimný štadión bol 
otvorený do 2.5.2021. 
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Mgr. Branislav Minďaš – hygiena vraví, že sa treba riadiť vyhláškou 45 Úradu Verejného 
Zdravotníctva SR, kde sa §4  zákaz nevzťahuje na hromadné podujatia, ale ja potrebujem 
čierne na bielom, že tréningový proces klubu Špiš Indians je hromadné podujatie jednorázovej 
povahy. Lebo v konečnom dôsledku my budeme tí, ktorí ponechali zimný štadión otvorený. 
A nejedná sa len o HK Spiš Indians. Ale pod hromadným podujatím chcú prísť trénovať 
LAHL, krasokorčuliari, tak isto basketbalisti, hádzanári. V čom sú tí športovci iní. Ak 
Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva povolil  hromadné podujatia jednorázovej povahy, 
tak potom každý jeden klub môže prísť športovať. Ja si myslím, že tá situácia vôbec nie je 
dobrá, a ja si toto nezoberiem na tričko.  
 
Radoslav Kellner – ja by som to nechal na hygienu, a na hokejový klub, aby si zariadil všetky 
potrebné veci. Oni si za to nesú zodpovednosť. Budú si dozerať na to, aby prísne opatrenia 
mali dodržané.  
 
Branislav Minďaš – Rado, tu sa nejedná len o Spiš Indians. Jedná sa o to, že oznámenie na 
RÚVZ dala LAHL. Také isté ako Spiš Indinas. Využívajú rovnakú plochu. Šatne. O ktoré sa 
máme my starať. Dodržiavať všetky hygienické opatrenia. Od vstupu na štadión, až po 
odchod. A ak budeme prevádzkovať štadión pre Spiš Indians, tak budeme musieť 
prevádzkovať štadión pre všetkých. A my si to nezoberieme na zodpovednosť. 
 
Radoslav Kellner – aj to najväčšie riziko, je podľa mňa v šatniach. Deti majú vlastnú šatňu, 
kóju. Ale čo sa týka amatérskych športovcov. Tam je iná situácia. Využívajú spoločné šatne. 
Jedna partia skončí, druhá príde. Ale tento problém Spiš Indians nemá. 
 
Mgr. Branislav Minďaš – je zákaz vychádzania. Mužstvá, ktoré tam hrajú, sú z celého okolia. 
Mimo okres, z iných okresov sa tam stretávajú. Áno, je tam podmienka max. 12 hodinový 
PCR test. Ak hygiena takéto niečo umožnila. Zatiaľ hygiena na kontrolu nebola. 12 hodinový 
antigénový test nebude problém, MOM je hneď vedľa zimného štadióna. Ale nemyslím si, že 
je situácia tak dobrá v našom okrese, že by sme takéto niečo mali podstupovať. Ty rozprávaš 
len o HK Spiš Indians. Áno, tam je situácia iná. Vlastné šatne, atď. Z toho mi vychádza, že 
máme prevádzkovať štadión len pre Spiš Indians a tých ostatných čo? Len potom naozaj na 
aprílové MZ nemám problém predložiť, len sa ešte opýtam, aké roky- 2019, 2020? Dobre. 
V podstate tí, čo chodia na zimný štadión – partie, tí v podstate si platia. Ak to bude len pre 
Spiš Indians, tak im vyčíslim koľko nás  zimný štadión stál a bude stáť. Lebo my 
dofinancovávame štadión z vlastných príjmov a vlastné príjmy v roku 2021 sú nula. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – zasahujeme teraz do ekonomických vecí. Ste tu 4 prihlásení. 
Ja som list odstúpil riaditeľke Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva. Nech sa 
Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva k tomu vyjadrí. A už tretí raz to opakovať 
nebudem. 
 
JUDr. Pavol Papcun – mám pochybnosti, či sa Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva 
vyjadrí, lebo sa vyjadrujú len tak, že dodržiavajte vyhlášku a nariadenie. V každom prípade, 
vyhláška neukladá povinnosti len ŠK. Ale aj prevádzkovateľom kapacít. Žiadne naše 
uznesenie nemôže smerovať k tomu, aby sme porušovali zákon / vyhlášku. Že ten ľad bude 
k dispozícii, že to odporúčame, to je v poriadku. Ale to či vyhláška umožňuje tréningový 
proces, to je úplne mimo našu kompetenciu a za toto nesie zodpovednosť správca a ten to 
musí aj posúdiť. 
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MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – držme sa podstaty. Oni stále obchádzajú zákon, že je to 
jednorázové podujatie, a pritom je to v podstate tréningový proces, je to správne? Je to online, 
verejne. A teraz to všetci vedia, že takto nejako obchádzame zákon. Teraz sa mi to pospájalo. 
Máme tam MOM, Ikiho Rusnáka, LAHL. Popri Spiš Indians sa chcú nejako zviezť. 
Antigénový test nie je dôkazom toho, či ja v sebe ten vírus nemám. Všetci dávajú 72 
hodinový PCR test. A vtedy viete povedať, či som na začiatku, či som infekčný. Ja 
nerozumiem tomu, je to šport. Vdychujem. Vydychujem. Všetci sa nám nakazili pri športe. 
Operní speváci, hlboko dýchajú. Vydychujú ten vzduch. Tenis, sú ďaleko od seba. Preto idú 
individuálne športy, aby sme porozumeli tej podstate.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – MZ schvaľuje poslanecký  návrh doktora Murína. Riešme 
len štadión. Ostatné nechajme na Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva. 
 
Ing. Robert Novotný – nesuplujme prácu regionálneho úradu VZ. Moje deti chodia oblečené 
na tréningy, nevstupujú ani do šatní. Týmito testami, chodia otestovaní a vidím podstatne 
nižšie riziko 50 otestovaných detí na jednom klzisku ako 200 neotestovaných ľudí pri nákupe 
v LIDLi. 
 
Radoslav Kellner – my sme sa s manželkou rozhodli, že naše deti nechodia. Kým nemáme 
otestovaných rodičov, naše deti nebudú chodiť. Ale je to každého záležitosť. Reálne pri 
dodržiavaní všetkých opatrení, je tam malé riziko, ale nechajme to na RÚVZ. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – mňa prekvapuje, pán riaditeľ, kedy sa skončilo s prevádzkou? 
V októbri?  
 
Mgr. Branislav Minďaš – v decembri, keď sa na MZ schválilo, že môžu trénovať len 6. 
A predtým v októbri., tuším 13.10.2020. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – nebojoval by som tu o to, keby tu ten ľad bol rozpustený. Poopravím 
kolegov, ktorí vzadu diskutovali, nie správca, ale usporiadateľ je zodpovedný. Regionálny 
Úrad Verejného Zdravotníctva má o každom jednom takomto podujatí informáciu. Oni všetko 
archivujú. Deti chodia na testy. Škôlky sú otvorené. Tam testujú rodičov, tu sa testujú 
samotné deti. Druhá vec. Čo tu má s tým LAHL. Braňo Ty povieš, že máš na to kompetenciu, 
dokonca ani ten môj návrh nepotrebuješ. Ale ja pán primátor od Vás, od pána riaditeľa, 
žiadam, aby ste nám dali verejný prísľub, že ľad bude fungovať do konca apríla. Ty máš tú 
kompetenciu, keď šatne nespĺňajú parametre. Zodpovedá štatutár. Ty mu musíš dovoliť.  
 
Mgr. Branislav Minďaš – asi nejaký štatutár. Ja mu nedovolím a potom sa stretneme tu, na 
MZ, a poviete, že oni mohli aspoň platiť.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – to nepovieme. My keď sa tu dohodneme, tak to Ti vyčítať nebudeme. 
Ľad bol zachladený 4  mesiace. 
 
Mgr. Branislav Minďaš – my všetci čo tu sedíme, sme boli v tej viere, sme si posúvali 
temríny rozpustenia zimného štadióna, my sme chceli rozpustiť ľad 31.12. Dúfali sme, že sa 
situácia bude vyvíjať inak. Všetci sme verili, že sa to zlepší a že sa postupne budú opatrenia 
uvoľňovať a že to pôjde naspať na tých 6.  
 
JUDr. Ľubomír Murín – čo sa týka prípravných zápasov. LAHL ma nezaujíma.  
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Mgr. Branislav Minďaš – mňa veľmi, lebo to je zdroj príjmu. 
 
JUDr. Ľubomír Murín – ale nemal si z toho príjem, keď sa netrénovalo 4 mesiace a ľad bol 
zachladený. A kto berie ohľad na tých rodičov, na tie deti, keď budú musieť chodiť do 
Spišskej Novej Vsi, do Popradu. Zvýšené cestovné náklady, strava, znova len pre klub vzniká. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ja som zodpovednosť správcu myslel za šatňu, spoločné priestory. Tam 
je nepochybná. 
 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: Zimný štadión a jeho prevádzka 

Hl. za  11 proti 0 zdr 7  nehl. 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje 
prevádzku zimného štadióna do 2.5.2021. 
T: 25.02.2021       Z: Mgr. Kamenický 
        Mgr. Kučka 
 

10. Zmena v komisii výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia a dopravy  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
Radoslav Kellner – chcel by som sa pánovi Kováčovi poďakovať za jeho dlhoročnú činnosť 
v tejto komisii.  
 
 
UZNESENIE č. 61 
K bodu: Zmena v komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia  
a dopravy 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie, že Ing. Jozef Kováč sa s účinnosťou od 09. 02. 2021 vzdal funkcie 
člena komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy. 
T: 01.03.2021       Z: Ing. Lisoňová 
        Mgr. Kučka 
 
 
 

11. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2020  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – bola tu otázka na MR, na náčelníka MsP. Starý je na PN. 
Výber nového by mal prebehnúť tohto roku a najneskôr v júli by mohol byť Vami zvolený 
nový náčelník MsP. 
 
 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2020 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie Správu o činnosti MsP za rok 2020. 

T: 26.02.2021       Z: Mgr. Petruška  
        Mgr. Kučka 
 
 

12. Správa o činnosti štátnej polície za rok 2020  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – ja som sa chcel opýtať pred chvíľočkou, ale vidím, že ani 
jeden z dvoch pánov , ktorí to mali prednášať tu nie sú, asi z dôvodu pandemických opatrení. 
Budem smerovať otázky písomne. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pokiaľ budú otázky, poprosím poslať emailom a my ich 
prepošleme. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – napr. v správe štátnej polície - je tam nárast v trestnej činnosti. 
Zdôvodnenie: aj s prihliadnutím na špecifiká regiónu, trestná činnosť vzrástla. Ľudia boli 
doma a preto som sa chcel opýtať, ako to a čo myslel tými špecifikami regiónu. 
  
 
UZNESENIE č. 63 
K bodu: Správa o činnosti štátnej polície za rok 2020 

Hl. za  18 proti 0 zdr 0  nehl. 0 
 
MZ berie na vedomie Správu o činnosti štátnej polície za rok 2020. 

T: 26.02.2021       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

13. Terestriálne vysielanie DVB-T Televízie Levoča  
 
Radoslav Kellner bližšie vysvetlil. 
 
Radoslav Kellner – 41. MZ v roku 2018 diskutovalo o terestriálnom vysielaní. Na poslanecký 
návrh Šimona Jeseňáka MZ rozhodlo o platení do konca roka. Prešlo 27 mesiacov a stále sa 
nič ďalej nepohlo. Moja spoločnosť je v tomto rukojemníkom. Mám s tým náklady len na 
eletktrinu zhruba 300 eur mesačne.  Mám jednoduchú otázku - chce mesto Levoča terestriálne 
vysielanie? Lebo ak mesto nechce, vypnem to, nech mi nevznikajú náklady. A ak to chce, 
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prosím nová súťaž, nový dodávateľ. A nech to rieši. Príde mi neprijateľné tlačiť to takto ďalej 
a náklady nech znáša niekto iný.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – v tomto bode sa to priamo dotýka našej práce. Je to živé 
terestriálne vysielanie. V poslednom roku sa ukázal obrovský význam terestriálneho 
vysielania. Máme obrovské množstvo ľudí, ktorí každú nedeľu dychtivo čakajú na prenos 
omší. Od 6.1. každú nedeľu a aj na popolcovú stredu sme vysielali živý prenos. Každú nedeľu 
vysielame dve sväté omše. o 8:00 z Baziliky sv. Jakuba a o 10:00 hod. striedavo, po dohode 
od grékokatolíkov, alebo od evanjelikov. V tomto kalendárnom roku je to už 19 živých 
prenosov. 21 prenosov sme spravili v minulom roku. Takže už je to 40 živý prenos. Tak ako 
spoločnosť Levonet, ktorá to robí bez finančnej náhrady, tak aj naša TV Levoča to robí bez 
finančnej náhrady. Nad rámec zmluvy s mestom. Neviem si predstaviť teraz, že by sme to 
vypli. Sú to väčšinou seniori. Ale aj ľudia, ktorí nemajú prístup k technickým 
vymoženostiam. Pozerať vysielanie na TV prijímači a pozerať  to v telefóne, na laptope, je to 
iné. Ja osobne som za to, aby sa pokračovalo v tomto vysielaní, ale je potrebné riešiť otázku, 
ktorú nastolil pán Kellner.  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský -  ja v tom vidím čisto procedurálny problém. Tí, čo ste sedeli 
v minulom MZ sme schválili tento zámer. Ja som bol jedným z iniciátorov, kedy sme plnili 
požiadavku občanov, aby pokrytie terestriálom bolo čo najširšie. V tom zmysle sa chcem 
opýtať vedenia, ak teda by bol záujem, ja osobne som za, či to treba len preschváliť 
poslaneckým návrhom, aby pokračoval pán Kellner ďalej, alebo treba výberové konanie. 
Určite som za to, aby terestriál pokračoval ďalej. Ale je to aj o informovanosti. O dianí 
v meste sa dozvedajú prostredníctvom TV Levoča, prípadne LIM. Čo sa týka nejakej 
vyrovnávky, je to vec mesta a vždy sa dá urobiť nejaká dohoda. Už teraz by sme mohli pána 
Kellnera za takého menšieho svätého, keďže to robí zadarmo. 
 
Miroslav Čurilla – téma je opodstatnená. Neupriamoval by som to len na bohoslužby. Ale 
vysielanie je, živé a kolega Kellner to robí bezodplatne. Treba opätovne technicky to doriešiť. 
V 2018 roku to ostalo otvorené. Treba to aj cez rozpočet to pripraviť. Už minimálne priame 
náklady, ktoré tam vznikajú. Bol by som za to, aby sa to pripravilo do aprílového MZ. 
 
Radoslav Kellner – nechcel by som to spájať so svätými omšami. Aj v prípade, že by to 
terestriálne vysielanie nebolo, stále budeme toto zabezpečovať ako službu pre občanov. Toto 
by som nespájal. To by sme robili zadarmo.  
 
Anna Kravecová – upozorňovala som na to, keď sme my začínali nové volebné obdobie. 
Každý kto robí, potrebuje mať aj finančnú odmenu za svoju prácu a to patrí aj pánovi 
Kellnerovi. 
 
Radoslav Kellner – skúsme dať poslanecký návrh, či poslanci chcú terestriálne vysielanie, 
alebo nie. Odpoveď na túto otázku odkryje potom riešenia.  
 
PaedDr. Ľubomír Repaský – ja by som to nekomplikoval, myslím, že existuje tu zhoda. 
Myslím, že aj stanovisko vedenia je pokračovať. Dal by som poslanecký návrh.   
 
Ing. Robert Novotný - či existuje výstup, koľko je sledovateľov TV Levoča? 
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Radoslav Kellner – to nevieme. Jedine cez FB je priamo udané, koľko nás sleduje 
obyvateľov. Taký minipokus sledovanosti bol pred 3 týždňami. Vypadlo nám to, pri prenose 
omše a my sme mali dosť veľa telefonátov. 
 
Ing. Robert Novotný – sledovanosť je veľká, ale nedá sa povedať koľko je cez terestriál. 
 
Radoslav Kellner – nám vypadli nelineárne služby, internet stále fungoval. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – údaje sú len cez youtube kanál a sociálne siete. Čísla z týždňa 
na týždeň stúpajú. Omše z Baziliky sv. Jakuba už prelomili 9000 pozretí. Sú to vysoké čísla 
sledovanosti. Pozerajú nás v Čechách, kamionisti, atď. Robíme obrovskú reklamu Levoči. 
Jednu kameru sme presunuli na chór. Snažíme sa aj obrazovo toho diváka pritiahnuť. Nie je 
tam len štúdiovka, že ľudia pri tom zaspávajú. Ľudia vidia veci, ktoré by nevideli, ani keby 
stáli pri oltári osobne. Popularita Levoče stúpa aj týmto prenosom. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poprosím sformulovať poslanecký návrh. 
 
Radoslav Kellner -  nebudem hlasovať, mám v danej veci konflikt. 
 
 
UZNESENIE č. 64 
K bodu: Terestriálne vysielanie 

Hl. za  17 proti 0 zdr 0  nehl. 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PaedDr. Ľubomíra Repaského: MZ súhlasí 
s pokračovaním terestriálneho vysielania na území mesta Levoča.  
T: 25.02.2021       Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

14. Interpelácie poslancov MZ 
 

Ing. Robert Novotný – informácia o výrube stromov? Oslovil ma jeden spoluobčan. Niekde 
pri centrálnom príjme. A neviem, komu to mám adresovať. 
 
Anna Kravecová – na MR spomínala výberové konanie. Na prvé už si mi odpovedal. Na 
náčelníka. Ďalej sa občania pýtajú na riaditeľov MŠ a ZŠ, na výberové konanie vedúceho 
stavebného a investičného odboru. Oprava schodov pri CVČ a ZŠ ešte vždy nie je a je to už 
na hrane bezpečnosti. Žiaci už chodia do školy a deti do škôlky. A ešte úprava prechodu 
z mosta na serpetníny, vkuse tam stojí voda. Aj matky prechádzajú s kočiarikmi. Treba to 
opraviť. 
 
Mgr. Michal Kašper – schody pri škole - žiadal som stanovisko o technickom stave. Bolo mi 
daná, ale nevieme teraz, kto to bude opravovať a ako to bude? Minulý rok som dával 
interpeláciu na bezbariérový prístup k Žihadielku. Dostal som odpoveď z TSML, že to bude 
väčší zásah,  a treba to projektovo riešiť. Odporučil ma na územné plánovanie a životné 
prostredie. Chcel by som od mesta počuť stanovisko. Ďalej občania sa pýtajú, čo sa týka 
vysielania TV Levoča, už to bolo čiastočne vysvetlené. Prečo je možné vysielanie omší, ale 
nie je možné live prenos MZ a napr. športové prenosy? Aby TV Levoča dala vyjadrenie, ako 
dnes vysvetlili, že to robia nad rámec zmluvy, aby to mali ľudia vysvetlené. 
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RNDr. Vladimír Adamkovič – treba vysvetlenie, veľmi jednoduché a stručné. TV Levoča túto 
službu nemá v zmluve, robíme ju nad rámec toho, čo bolo dohodnuté. Robíme to bezplatne, 
zadarmo, a len preto, že je núdzový stav. Inak by sme to nemohli robiť, museli by sme 
požiadať o zmenu licencie. To bude treba dopredu dohodnúť. Športové podujatia teraz ani nie 
sú žiadne. Nemám ani na reportáž materiál. Omše sa vysielajú len cez núdzový stav. Ak sa 
budú chcieť do budúcna vysielať, bude treba zmeniť zmluvu, dať na to licenciu, atď.  
 
Mgr. Michal Kašper – ja aby som to mal vysvetlené. A ľudia, aby sa na to nevypytovali. 
A keď sa skončí táto doba, aby vedeli, že je to tak.  
 
RNDr. Vladimír Adamkovič – pokiaľ to nepostrehli, že to prišlo v čase núdzového stavu. My 
sme to zdôraznili, že je to preto, že je núdzový stav. Čo sa týka MZ, nemáme právnu istotu, že 
tu neodznejú veci, ktoré by sa dotkli ktorejkoľvek osoby v meste. Osobné narážky, rasové. 
Z tohto dôvodu nemôžeme to pustiť live. Nemáme žiadnu imunitu v tomto. Je rozdiel robiť to 
na youtube a na licenciu. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA – k výrubu stromov- finalizuje sa centrálny príjem. 
Koncom marca by mala byť stavba odovzdaná a dúfame, že sa nám podarí zabezpečiť 
personál. Keď to situácia dovolí, príde Vám pozvánka. Aby ste to videli aj z pohľadu 
poslanca, ako nemocnica funguje. 
 
Radoslav Kellner – ja by som chcel poďakovať za posun do 21. storočia k mikrofónovému 
hlasovaciemu a konferenčnému systému. Mám dobrú spätnú väzbu od ľudí, že prvý krát nás 
počujú. 
 

Ján Lorko – som vďačný tiež, že sme sa posunuli v systéme hlasovania, ale musíme  sa 
posunúť aj v systéme rokovania MZ. Dnešné MZ bolo dosť chaotické. Mám pocit, že dozrel 
čas, aby sme pripravili nový rokovací poriadok. Lebo prichádzajú rôzne návrhy, zmeny 
programov a nie sú dôvodové správy k tomu. Nie sú návrhy uznesení. Tvoríme tu niečo. 
Vieme či je uznesenie platné, splniteľné? Keď niečo predkladám, mám mať dôvodovú správu  
k tomu a vedieť za čo hlasujeme. Aj tí, čo to sledujú, majú dosť chaoz v tom. Poprosil by som 
vedenie mesta, aby sme nachystali nový, alebo aspoň aktualizovali rokovací poriadok. Aby aj 
poslanci sa pripravili na MZ, lebo všimol som si, že niekedy aj otázky sú také, ktoré sú už 
v dôvodovej správe zodpovedané. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ďakujem za pripomienku, beriem to za určitú formu 
interpelácie. Platí to, čo som povedal už niekoľko krát. Keď sú materiály prerokované 
v komisii, v MR, tak sú jasné. Fakt je ten, že častokrát sa uznesenia sa tvoria tu na tvári 
miesta. Dá sa tomu predísť. Ale tí, ktorí predkladajú doplnenie programu MZ, by mali mať 
dopredu jasno, aké uznesenie týmto bodom chcú. Každé takéto dopnenie programu, by malo 
by mať výstup v konkrétnom návrhu uznesenia. Napriek tomu ďakujem. 
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15. Záver 
 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského 
zastupiteľstva za účasť na 24. Mestskom zastupiteľstve. Aj pri tom rozpočte, bol som 
prekvapený nemilo z niektorých vecí. Kartičky nechajte v hlasovacích zariadeniach. 
Vzhľadom k epidemiologickým opatreniam, sa nachystajte, že aprílové MZ bude znova 
v Kongresovej sále mestského divadla. 
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Interpelácie poslancov MZ 
 

1. Interpelácia poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: žiadam riaditeľa TS, aby detailne 
položkovite poskytol „štruktúru“ nákladov na prevádzku zimného štadióna a poskytol 
aj náklady na prevádzku, keď je zimný štadión odstavený. 
T: 25.03.2021      Z: Mgr. Branislav Minďaš 
 

2. Interpelácia poslanca MZ Ing. Roberta Novotného: žiadam informáciu o výrube 
stromov v areáli mestskej nemocnice s poliklinikou pri zariadení urgentný príjem. 
T: 25.03.2021      Z: Mgr. Martin Drahomirecký 
 

3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: výberové konanie na náčelníka 
mestskej polície. 
T: 25.03.2021    

- Bod č. 3 bol vysvetlený na mieste.    
 

4. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: výberové konanie na riaditeľov MŠ a 
ZŠ. 
T: 25.03.2021      Z: PaedDr. Mária Choborová 
 

5. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: výberové konanie na vedúceho odboru 
stavebného a investičného. 
T: 25.03.2021      Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
 

6. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: oprava schodov pri CVČ a ZŠ 
Francisciho. 
T: 25.03.2021      Z: Mgr. Branislav Minďaš 
 

7. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: úprava cesty – prechod zo Sídliska 
západ na chodník serpentíny. 
T: 25.03.2021      Z: Mgr. Branislav Minďaš 
 

8. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: TV Levoča - vysvetlenie pre 
občanov, prečo je možné live vysielanie omší z kostolov. Prečo nie je možné live 
vysielanie MZ, alebo športových podujatí (zápas hádzaná, futbal, basketbal..) buď vo 
vysielaní, alebo na stránke TV Levoča. 
T: 25.03.2021     

- Bod č. 8 bol vysvetlený na mieste.   
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9. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: bezbariérový prístup k žihadielku. 
Požiadavka adresovaná oddeleniu IČ, ÚP a ŽP, SÚ na MsÚ po odporúčaní od TSML, 
alebo všeobecne na MsÚ v Levoči. 
T: 25.03.2021      Z: Ing. Lenka Petrášová 
       Mgr. Branislav Minďaš 
       Mgr. Nikolaj Kučka 
 
 
 

10. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: schody pri ZŠ Francisciho. 
Stanovisko k havarijnému stavu a spôsob vyriešenia. 
T: 25.03.2021      Z: Mgr. Branislav Minďaš 
 
 
 
 
 

Mgr. Nikolaj Kučka 
   Prednosta MsÚ 

 


