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Mestská rada v Levoči 

 
Z Á P I S N I C A 

č. 15 

z 15. zasadnutia Mestskej rady v Levoči, 
konaného dňa  16. februára 2021 

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

1. Otvorenie a program zasadnutia 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril 15. zasadnutie MR 
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť. Navrhol overovateľov zápisnice a určil 
zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom podľa pozvánky.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – program bol doplnený o projekty z Obnov si svoj dom. Sú 
síce uvedené v programe pod 11 bodom, ale kľudne ich môžeme odprezentovať naraz pri 
prejednávaní projektu multifunkčného ihriska. 
 
Anna Kravecová – áno, chcela by som doplniť jeden bod. Od decembra počúvam od občanov, 
že im chýba výberové konanie na náčelníka Mestskej polície, výberové konanie na riaditeľov 
materských aj základných škôl, výberové konanie na vedúceho stavebného a investičného 
oddelenia. A čo so sociálnym podnikom?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dáme to ako bod 11. A v 5. bode prejednáme tie projekty. 
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MR  

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

Hl. za 5 proti  0 zdr    0  
MR  schvaľuje za overovateľov zápisnice: Miroslav Dunčko, JUDr. Papcun. 
T: ihneď          Z: Ing.Vilkovský, MBA        
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2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – vážená Mestská rada. Na 14. zasadnutí Mestskej rady, ktorá sa konala 
dňa 15.12.2020, bolo celkovo prijatých 17 uznesení. Uznesenia č. 1, 2, 3, a 15 boli splnené. 
Ostatné boli postúpené na rokovanie MZ a budú predmetom kontroly plnenia uznesení na 
nasledujúcom zasadnutí MZ dňa 25.02.2021. 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za 5 proti  0 zdr   0 
 
MR berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení zo 14. zasadnutia MR.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kučka 
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta   
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice z MR. 
Mgr. Drahomirecký bližšie vysvetlil. 
 
 
Anna Kravecová – myslím si že je to drahé. Je to nevyhnutné teraz keď máme toľko 
projektov? Toľko nám treba peňazí na rekonštrukcie a nové projekty, že či je to súrne? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – z pohľadu TSML a mesta je tento pozemok strategický.  
Nebránim sa jednať s touto spoločnosťou o ďalších podmienkach a to znamená aj o cene. Nič 
iné nám tam nesedí. Rokujeme s Kositom, čo sa týka TKO a tým pádom by bol vyriešený aj 
kuchynský odpad. Ale je to na UVO lebo Brantner sa odvolal na UVO. Musí to posúdiť rada 
pre VO. Je dosť veľký predpoklad, že pokiaľ sme v celom procese VO nepochybili, čo si 
myslím, že nie, ale vždy tá druhá strana to môže napadnúť. Pokiaľ by sme šli do spolupráce 
s Kositom je pre nás tento pozemok veľmi potrebný a lukratívny. S Kositom by sme šli na 
najbližšie dva roky. 
 
Anna Kravecová – nevyjde nejaká výzva ohľadne odpadu, že by sme to zafinancovali z toho? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – toto čo je tu, je predstava tej firmy. Ja sa nebránim Hanka 
tomu, že budeme rokovať a budeme rokovať aj o cene. 
 
Miroslav Dunčko – to je celý tento pozemok až po cyklochodník? Má to v prenájme teraz iná 
firma? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – v tejto časti. 
 
Miroslav Čurilla – bol som jedným z iniciátorov toho, keď sme hľadali riešenie pre TSML, čo 
sa týka nakladania s odpadmi, aby sme šli s Kositom. Sme značne oklieštení, ako hovorí 
primátor, je to strategický pozemok pre mesto. Tam sú traja spoločníci. Je to firma KIS. Bol 
to pôvodne mestský majetok, v 97 roku sa previedol na firmu. Bola to situácia taká, že 
v meste bol problém akútny s parkovaním kamiónov. Na tom pozemku bola skládka. Oni 
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prišli s návrhom, že tam urobia parkovisko. Že odstránia skládku a vybudujú parkovisko. 
K odstráneniu skládky došlo, to je pravda, ale k vybudovaniu parkoviska dodnes nedošlo. 
Mesto to predalo za symbolický poplatok cca 1500 korún.  Zmluva, ktorá je, nám nedáva 
právne možnosti ako využiť pôvodné predkupné právo. V tomto čase je už nepoužiteľná. 
Treba aj toto korektne povedať. My sme sa stretli so zástupcom  majiteľov. Navrhoval som 
cenu, keďže sa poznám s chlapcami, ja som navrhoval 10 eur, od nich išla cena 22 eur, ako 
konečné stanovisko. Na jednej strane je to strategický pozemok a na druhej strane to preto dal 
primátor do rady, aby sme to prediskutovali. Pri dnešnej cene pozemkov možno tá cena nie je 
až taká vysoká. Možno to ani neposunieme do MZ. Po prerokovaní v MR to opätovne 
môžeme vrátiť. Martin im po MR dá výstup, aby sme hľadali kompromis. Ešte možno 
skúsime vyjednávať o cene. Aj keď vravím, že zmluva pôvodná bola v inej situácii. Riešil sa 
vtedy ten problém. Oni aj deklarujú, že aj u nich sa situácia zmenila. Kamiónov majú menej. 
Nepotrebujú a neplánujú realizovať pôvodný zámer, ktorý tam bol. Môj názor je taký, že 
stanovisko by bolo o tej cene. Nesúri to až tak, ale vo firme príde generačná výmena za 
chvíľu a asi by nebolo dobre, keby pozemok zmenil majiteľa, lebo pre TSML je to strategický 
pozemok. 
 
Anna Kravecová – nepredávali sme posledne K.I.S., s. r. o. nejaké pozemky? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nie, šlo o zmenu územného plánu. Aby Vás to neprekvapilo, 
táto kúpa nepôjde teraz do februárového zastupiteľstva. Musíme s nimi rokovať, čo ďalej 
s tým pozemkom. Môžu na nás tiež vyvíjať určitý tlak, ale jednoducho musíme vychádzať 
z toho, že do budúcna je tento pozemok pre mesto strategický. 
 
JUDr. Pavol Papcun – pozrel som si pôvodnú zmluvu, keď mesto predávalo. Podľa môjho 
názoru je v súčasnej dobe nepoužiteľná. Nevedeli by sme sa na základe nej dostať k pozemku 
v tej cene, za akú sme ho predávali. S riaditeľom TSML som tiež hovoril. Potrebuje pozemok 
pre ďalšie rozširovanie, pre nakladanie s odpadom. Môj návrh je, keď to teda pôjde do MZ, 
aby šlo k materiálom do MZ aj podrobné stanovisko TSML a dôvod načo to potrebujú a prečo 
to potrebujú. Lebo momentálne to ostane v situácii, že predali sme za 1500 korún a kupujeme 
to isté za 100 000 eur naspäť. A z tohto materiálu, ktorý máme predložený, jednoducho ten 
dôvod kúpy nevyplýva. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - pán doktor, nepôjde to teraz do MZ. 
 
JUDr. Papcun – aj keby to šlo v apríli. Aby dôvodová správa pre poslancov bola jasná 
a zreteľná, prečo potrebujeme ten pozemok, prečo ho vlastne chceme.  
 
Ján Lorko – zmena územného plánu prebehla?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – nerobila sa, bol to len návrh zmeny. 
 
Ján Lorko – čiže ani nedošlo k tomu. Ale oni chceli zmeniť ten úel využitia priestoru. Rozšíriť 
nejaké možnosti. Mali s tým nejaký konkrétny zámer? 
 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – oni tam dotiahli prípojku elektriny a v ďalšom rozvoji toho 
pozemku nepokračovali. 
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Ján Lorko – čiže zhodnotenie toho pozemku je len v odprataní skládky odpadu a dotiahnutí 
elektriny. Súhlasím s tým, že je to strategický pozemok. Ale treba im pospomínať, ako to 
bolo. Za veľmi lacný peniaz sme im pozemok dali, záväzok nesplnili. Mohli by byť 
ústretovejší v rámci dobrých vzťahov a nie za každú cenu vytĺcť veľký kapitál z toho. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – môžeme to teda upraviť tak teraz, že nepôjde to teraz do 
MZ, keď tak najskôr v apríli. Chceme rokovať hlavne o tej cene. Pre TSML nemáme 
vhodnejší areál. Je to blízko. Len zdemontujeme plot a TSML majú kde sa do budúcna sa 
rozširovať.  
 
Ján Lorko – to bude asi stanovisko všetkých poslancov. K tej cene, Pali dáme cenu 10 eur? 
 
JUDr. Pavol Papcun -  ja nebudem dávať cenový návrh. 
 
Radoslav Kellner – reálne si myslím, že za tých 22 eur to predajú niekomu inému.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď už sme u toho, treba porovnať aj ceny okolitých 
pozemkov. Viete si zistiť v akých cenových hladinách sa tam pohybujeme. 
 
Ján Lorko – momentálne tá cena je? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – doplníme to, ja som začal pátrať, ale keďže je 17 zmien 
územného plánu, nepreklikal som sa všetkými zmenami. Či náhodou tam v tej časti sa niečo 
nemenilo. Mám tu poznámku - pozrieť územný plán a doplniť to do správy. Čiže, keď to 
pôjde do MZ pôjde to aj s poznámkou na čo je pozemok určený. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keby náhodou tam bola daná od 97 roku spevnená plocha, 
aj to by nám vyhovovalo.  Práve na zmesový komunálny odpad potrebujeme spevnenú 
plochu. Keby to v územnom pláne bolo, aj to nám vyhovuje, že nebolo by treba meniť 
územný plán. 
 
Ján Lorko – môže to byť výhoda pre nás. Aj keby tam bol budúci vlastník, tak potrebuje od 
nás zmenu územného plánu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – blízkosť potoka nie je problém? 
 
Ana Kravecová – 3 metre od potoka 
 
Radoslav Kellner – podľa mňa tá cena nie je zlá. Je tam skôr morálny problém, že za koľko 
sme to predali a ideme kupovať späť. Pri budúcom využití, oproti už Miro má pozemky na 
výstavbu rodinných domov.  
 
Ján Lorko – či to neznehodnotí pozemky? 
 
Radoslav Kellner – oni sú už predané.  
 
Miroslav Čurilla – to by nemala byť taká činnosť. To bude slúžiť na triedený odpad a na 
prekládku zmesového komunálneho odpadu. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – oni tam nemajú takú činnosť, čo by to mala ovplyvniť, 
dobre majú soboty otvorené. Ale to je celé. 
 
Radoslav Kellner – to nie je problém. Bolo robené posudzovanie vplyvov zberného dvora. 
Teraz to bude opačne.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to je tých 5 rodinných domov, čo sú tu zakreslené?  
 
Radoslav Kellner – posudky. Hluková štúdia. Či to nebude fungovať teraz opačne. 
 
Ján Lorko – či my nebudeme musieť robiť posudky, hlukovú štúdiu a podobne? 
 
Radoslav Kellner – na to, aby tam zaparkoval kamión určite nepotrebujeme nič. Zase tá 
činnosť čo tam bude, bude ovplyvňovať 5 pozemkov, resp. rodinných domov.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď to budeme dávať do MZ tak pripravíme s TSML aj to, 
čo by to malo byť. To máme dnes hlasovanie, schváliť, neschváliť, odporúčať. Môžete tak 
napísať pani doktorka, MR odporúča jednať s predávajúcim a MR tento bod len berie na 
vedomie. 
 
Miroslav Čurilla – myslím, že to má platný územný plán a tam činnosť TSML nemá vplyv. 
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľnosti 

Hl. za  6 proti   zdr   
 
MR berie návrh na uznesenia na vedomie a odporúča vedeniu mesta rokovať 
s predávajúcim o znížení kúpnej ceny. 
T: 31.05.2021 Z: Mgr. Drahomirecký 
        Mgr. Kučka 
 
 
JUDr. Pavol Papcun – tam je ďalší vlastník sused nad nimi? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – kontaktovali ho a on nemá záujem. 
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. 
Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/42 – 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 
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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. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. 
Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 6916/44 – 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 
 
Miroslav Čurilla – v tomto bode nehlasujem, mám konflikt. 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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 02.02.2021 Ľudovítom 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 
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Ján Lorko – mám konflikt, kúpa sa týka mojej manželky a mňa. 
 
Anna Kravecová  -  a keď ste to mali kupované od pôvodného majiteľa, pán Pekarčík, ako to 
mal pôvodne zahradené? 
 
Ján Lorko – my sme kupovali od mesta, tam mal byť zakreslený chodník, niekde sa stala 
chyba, zhromažďoval sa tam komunálny odpad a vznikol tam taký nezmyselný trojuholník. 
Neboli tam stromy, ani oplotenie. Vysadili sme tuje, skrášlili okolie. 
        
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  5 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
 
Ing. Miroslav Vilkovsklý – majú aj nejaký iný pozemok, cez ktorý vedia vojsť na svoj 
pozemok? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – nepredajom tohto pozemku im nezabránime vstúpiť na 
pozemok. Účel možno dosiahnuť aj inak. Môžeme im tam povoliť dať si zámkovú dlažbu. 
Nič pevné. Čo sa dá ostrániť do budúcna. Pán Gibala navyše tu vzadu chce v budúcnosti 
vybudovať garáž. Predajom by mu mesto zrušilo plány. 
 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti  5 zdr 1= NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť 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 
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 



8 

 

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 
 
 
Ján Lorko – ešte raz poprosím mapu. Parcely čo ostávajú z opačnej strany.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký - to je medza. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – keď si pamätáte, tu je poľná cestička, ide hore do takého 
briežka.  Voľakedy žiadali, tam chceli niekedy vybudovať mestskú kominukáciu. 
 
Ján Lorko – tú spodnú parcelu, či by niekto nechcel kúpiť napr. na garáž. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – na celú výšku garáže by mal zeminu a čo by to potom 
spravilo, keby prišli dažde. 
 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 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 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. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 3/5 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-
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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 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – treba s ňou rokovať tak, že kúpte si to celé a schválime 
Vám to. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – takto by sme stratili prístup k nášmu pozemku vzadu za domom. 
 
Ján Lorko – aj v minulosti som bol vždy proti, keď si záujemcovia chceli kúpiť len pozemok 
pod domom.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – Martin, skúste teraz porozmýšľať, čo poviem. Môžeme 
teraz hlasovať, hlasovanie bude pravdepodobne negatívne, ale skúste im do konca týždňa 
napísať, kým pôjdu materiály do MZ. Inak by som to do MZ ani nedával. 
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  0 proti  6 zdr 0= NEODPORÚČA  
 
MR neodporúča MZ schváliť 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 euro/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 
 
Anna Kravecová – koľko tam bude pozemkov? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – 11 rodinných domov, z toho niektoré si ponechal pre rodinu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – už tam aj stoja niektoré.  
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UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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, 
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. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
 
 
Ján Lorko – parcela pod rodinným domom, je to hranica parcely. Nemá tam byť nejaký meter 
odstup? Aj do budúcna by bolo dobre tak uvažovať.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – je tam, ťažko to vidno. Okapový chodník by tam mal byť. 
Pozriem do spisu, tam sú kóty v geometráku. 
 
Anna Kravecová – bude vzorom tam na Levočských Lúkach. 
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UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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 – pri IBV by sme mohli postupovať jednotne a dávať ich bezodplatne. Je to 
niečo čo chceme, aby sa dialo v meste. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský – oni ten vodovod vybudujú sami? Na vlastné náklady? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – áno. 
 
Radoslav Kellner – zbytočné administratívne bariéry.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký – administratívna bariéra je to taká istá, či by šlo bezodplatnou 
formou, alebo odplatnou. 
 
Radoslav Kellner – na druhej strane platí mesto výkopy a tu to robia sami. Výsledok je ten 
istý, máme ďalšie domy, ďalšie dane, ďalších ľudí. 
 
JUDr. Pavol Papcun – majetková komisia súhlasila s odplatným variantom, práve preto, že 
v minulosti sa zriaďovali odplatne vecné bremená. Aby bol rovnaký meter. Ja nie som proti 
tomu, čo hovorí Rado, ale ideálne by to potom bolo zakotviť do zásad hospodárenia, aby sme 
jednotne postupovali voči všetkým. Lebo vytvoríme nespravodlivosť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský – ale keď sa vrátim späť, k tej IBV Gadušovej, tam netreba nejaké 
vecné bremeno zriaďovať? Lebo to je podobný prípad. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – tam sa všetko zriaďovalo odplatne. Aj pozemok pod stanicou 
pre VSD bude musieť zaplatiť Gaduš. 
 
Ján Lorko – medzi tými dvoma parcelami je zelený pás. To bude cesta? 
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Mgr. Martin Drahomirecký – áno, to bude cesta. Pôjde tam o veľmi malú výmeru. V ich 
vlastníctve. 
 
Ján Lorko – čiže nás nemusí zaujímať, aká je to šírka, či spĺňa parametre. 
 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  4 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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; 

h) 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. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  2 proti  0 zdr 0= NEODPORÚČA 
 
MR neodporúča MZ schváliť 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;   
h) 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. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena uznesenia 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – odňatie majetku zo správy 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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;  
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zo správy Materskej školy, Ul. Železničný riadok 3, 054 01  Levoča, so sídlom: 054 01  
Levoča, Ul. Železničný riadok č. 3, IČO: 37879405.  
T: 30.04.2021 Z: Mgr. Drahomirecký 

         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľnosti 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predĺženie termínu plnenia uznesenia 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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, 
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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 
 
Anna Kravecová – ak sú starí, tak im to prideľme  
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie jednoizbového bytu č. 37, 
nachádzajúci sa  na 2. poschodí bytového domu, súp. č. 1417 na adrese Železničný riadok č. 
23 v Levoči pre p. Ladislava Kočka, nar. 12.09.1949, s manželkou Evou Kočkovou, nar. 
20.12.1953, obaja trvale bytom Levočské Lúky 26, Levoča, na dobu určitú – 1 rok, 
s účinnosťou po uvoľnení bytu, po opravách v byte, vloženia finančnej zábezpeky na účet 
mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 31.03.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – pridelenie bytu 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dvojizbového bytu č. 3, nachádzajúci 
sa  na prízemí bytového domu, súp. č. 3267 na adrese Levočské Lúky č. 26 v Levoči pre p. 
Otíliu Holubovú, nar. 14.02.1991, s manželom Viktorom Holubom, nar. 17.04.1985, obaja 
trvale bytom Poľná 40, Levoča, na dobu určitú – 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu, 
po opravách v byte a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako druhému v poradí p. Marcelu Lackovú, nar. 05.07.1983, trvale bytom Nad tehelňou 41, 
Levoča, s manželom Miroslavom Lackom, nar. 13.02.1985, trvale bytom Levoča, na dobu 
určitú - 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu, po opravách v byte a dodržania ustanovení 
nájomnej zmluvy.  
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený 
ako tretiemu v poradí p. Sáre Pollákovej, nar. 19.04.1998, trvale bytom Nová 71, Levoča, 
s manželom Miroslavom Pollákom, nar. 14.02.1994, trvale bytom Poľná 36, Levoča, na dobu 
určitú - 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu, po opravách v byte a dodržania ustanovení 
nájomnej zmluvy.  
T: 31.03.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – ukončenie nájmu bytu 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť ukončenie nájmu dvojizbového bytu č. 3, 
nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu súp. č. 3267, na adrese Levočské Lúky  č. 26 
v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 192/2021/OM/1 zo dňa 27.01.2021 medzi 
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Mestom Levoča ako prenajímateľom a  p. Ladislavom Kočkom, nar. 12.09.1949 a manželkou 
Evou Kočkovou, nar. 20.12.1953, obaja trvale bytom Levočské Lúky 3267/26, Levoča, ako 
nájomcom, dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy na nový pridelený byt. Pod 
podmienkou pridelenia nájomného bytu na adrese Železničný riadok č. 23/č. bytu 37, Levoča.  
T: 31.03.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zníženie nájomného o 50% z dôvodu COVID19  
(2. vlna) 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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, 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. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zmena VZN mesta č. 3/2020 o prideľovaní  
mestských  nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ zobrať na vedomie informáciu, že v zákonom stanovenej lehote neboli 
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. ........./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: 25.02.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – Zmena VZN mesta č. 3/2020 o prideľovaní  
mestských  nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.  ......./2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo 
vlastníctve mesta Levoča, podľa predloženého návrhu.  
T: 25.02.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – dodatok č. 2 k záložnej zmluve 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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 
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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;  
- 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:  
KN-C 4588/3  -  zast. pl. a nádv., s vým. 3 750 m2 KN-C 4588/63 - ostatné pl., s vým.        4 409 m2 
KN-C 4588/5  -  zast. pl. a nádv., s vým.    828 m2 KN-C 4588/64 - ostatné plochy, s vým.      694 m2 
KN-C 4588/6  -  zast. pl. a nádv., s vým. 3 824 m2 KN-C 4588/65 - ostatné plochy, s vým.      232 m2 
KN-C 4588/11 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 311 m2 KN-C 4588/66 - zast. pl. a nádv., s vým.    687 m2 
KN-C 4588/12 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 586 m2 KN-C 4588/67 – zast. pl. a nádv., s vým.    462 m2 
KN-C 4588/13 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 069 m2 KN-C 4588/68 – zast. pl. a nádv., s vým. 1 239 m2 
KN-C 4588/14 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 727 m2 KN-C 4588/69 – zast. pl. a nádv., s vým.    301 m2 
KN-C 4588/15 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 156 m2 KN-C 4588/70 – zast. pl. a nádv., s vým.      16 m2 
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KN-C 4588/16 - zast. pl. a nádv., s vým.    187 m2 KN-C 4588/71 – zast. pl. a nádv., s vým.    101 m2 
KN-C 4588/24 - orná pôda, s výmerou           6 m2 KN-C 4588/72 – zast. pl. a nádv., s vým.      64 m2 
KN-C 4588/32 - ostatné plochy, s vým. 63 197 m2 KN-C 4588/73 – zast. pl. a nádv., s vým.      42 m2 
KN-C 4588/42 - zast. pl. a nádv., s vým.    221 m2 KN-C 4588/74 – zast. pl. a nádv., s vým.    127 m2 
KN-C 4588/43 - zast. pl. a nádv., s vým.    278 m2 KN-C 4588/75 – zast. pl. a nádv., s vým.      46 m2 
KN-C 4588/46 – zast. pl. a nádv., s vým.     28 m2 KN-C 4588/76 – zast. pl. a nádv., s vým.      61 m2 
KN-C 4588/47 – zast. pl. a nádv., s vým.       8 m2 KN-C 4588/77 – zast. pl. a nádv., s vým.      45 m2 
KN-C 4588/48 – zast. pl. a nádv., s vým.     10 m2 KN-C 4588/78 – zast. pl. a nádv., s vým.      10 m2 
KN-C 4588/49 – zast. pl. a nádv., s vým.     24 m2 KN-C 4588/79 – zast. pl. a nádv., s vým.    535 m2 
KN-C 4588/50 - zast. pl. a nádv., s vým.      51 m2 KN-C 4588/83 –zast. pl. a nádv, s vým.      45 m2 
KN-C 4588/51 - zast. pl. a nádv., s vým.      61 m2 KN-C 4588/84 – ostatné plochy, s vým.      402 m2 
KN-C 4588/52 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 312 m2 KN-C 4588/85 – ostatné plochy, s vým.    527 m2 
KN-C 4588/53 - zast. pl. a nádv., s vým.    388 m2 KN-C 4588/86 – ostatné plochy,  s vým.     432 m2 
KN-C 4588/54 - zast. pl. a nádv., s vým.    275 m2 KN-C 4588/87 – ostatné plochy, s vým.      576 m2 
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 KN-C 4588/89 – zast. pl. a nádv., s vým.     94 m2 
KN-C 4588/57 - zast. pl. a nádv., s vým.    134 m2 KN-C 4588/90 – zast. pl. a nádv., s vým. 1 639 m2 
KN-C 4588/58 - zast. pl. a nádv., s vým.    132 m2 KN-C 4588/91 – zast. pl. a nádv., s vým.    478 m2 
KN-C 4588/59 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 235 m2 KN-C 4588/92 – ostatné plochy, s vým.   4 822 m2 
KN-C 4588/60 - zast. pl. a nádv., s vým.    451 m2 KN-C 4588/94 – zast. pl. a nádv., s vým.      11 m2 
KN-C 4588/61 - zast. pl. a nádv., s vým.    496 m2 KN-C 4588/95 – zast. pl. a nádv., s vým.      49 m2 
KN-C 4588/62 - zast. pl. a nádv., s vým.    230 m2 KN-C 4588/96 – zast. pl. a nádv., s vým.  2 107 m2 
 KN-C 4588/97 – zast. pl. a nádv., s vým.       27 m2 
 KN-C 4588/107 – zast. pl. a nádv., s vým.     61 m2 
 KN-C 4588/108 – zast. pl. a nádv., s vým.    466 m2 
 KN-C 4588/110 – zast. pl. a nádv., s vým. 4 693 m2 
 KN-C 4588/111 – zast. pl. a nádv., s vým.     80 m2 
Pozemok, zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, k. ú. Levoča:   KN-E 4603 – orná pôda, s vým. 268 m2 

T: 31.12.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
         Mgr. Kučka 
 
Ján Lorko – nebolo by lepšie tie pozemky v budúcnosti predať vlastníkom? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký – aj to je cesta, ale poruší sa celistvé vlastníctvo v areáli 
nemocnice. Neviem, ako by to bolo s rampou. Celý ten stav je divný, to by tak nemalo byť, 
ako to je. Ja by som skôr ponechal vlastníctvo mestu a nemocnici to vyňal z nájmu. 
 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – súhlas s podnájmom 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ súhlasiť s tým, aby Nemocnica AGEL Levoča a. s., IČO: 36 594 849, so 
sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča 054 01 („Nemocnica AGEL“) prenechala 
pozemok parc. č. KN-C 1101/8 – zast. pl. a nádvoria, s výmerou 20 m2 v katastrálnom 
území  Levoča, v areáli Nemocnice AGEL, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 204, k. ú. Levoča, ktorý užíva na základe Nájomnej zmluvy č. 
OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, do podnájmu  Ing. Ondrejovi Kopaničákovi, rod. 
Kopaničák, nar. 13.09.1965 a manž. MUDr. Alene Kopaničákovej, rod. Kubušová, nar. 
18.08.1967, obaja trvale bytom Ulica Gašpara Haina 1892/45, 054 01 Levoča, SR, 
s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu.  
T: 31.03.2021        Z: Mgr. Drahomirecký 
  Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – skončenie nájmu výpoveďou 

Hl. za  6 proti  0 zdr 0  
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 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 
 
 

4. Zmena rozpočtu č. 1 mesta Levoča na rok 2021 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Kamenický bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – sú tu nejaké návrhy odporúčacieho charakteru z finančnej 
komisie. K štvorke, takéto stretnutie bolo aj na Slovenskom olympijskom a športovom výbore 
minulý rok. Aj na Ministerstve školstva. So štátnym tajomníkom, ktorý mal na starosti šport, 
pán Genczi. Zatiaľ sme neprešli. Neviem, že sa niečo zmenilo na stanovisku Ministerstva 
školstva. Uvidíme, či výbor niečo zmenil na svojom stanovisku. Tí, ktorí si dobre pamätáte, 
a myslím, že ten návrh dal Jozef Cvoliga. Aj vtedy bolo jasne povedané, že nemáme 
doriešené Osrblie, ďalšie športoviská a pokiaľ budú peniaze z virtuálneho európskeho balíka, 
môžeme sa o tom baviť, ale pre nich prvoradé budú tie strediská, ktoré už majú vybudované 
nejaké zázemie. Čo sa týka ďalších vecí, s Agelom sa môže otvoriť rokovanie, čo sa týka 
nájomnej zmluvy. Neviem, kto to navrhoval. Sú tam členovia, ktorí sú aj vo finančnej 
komisii, aj v dozornej rade. Môžu to tam navrhnúť. Čo sa týka AZORu- výstavba bytových 
domov na Plantáži. Najmenší problém. Pokiaľ Azor začne s výstavbou tejto lokality na IBV 
Plantáže, dokonca myslím, že pán Zoričák by to privítal, že by tam boli bytové domy.  
Nevidím optimisticky bod, čo sa týka výstavby a financovania bytov, aby to financovalo 
mesto a poskytovalo by ich komerčne na predaj. Reálne poviem, neprichádza do úvahy 
v tomto období. Čo sa týka IBV Krupný jarok, tí ktorí ste v komisii pri mestských lesoch, 
resp. členovia dozornej rady, viete a ste tu minimálne dvaja, to prvé kolo prebehlo. Bolo to aj 
zverejnené. Neviem o čo ide finančnej komisii. Nevidím reálne, aby mesto teraz začalo húfne 
stavať byty na predaj občanom. To by mohol hneď niekto stopnúť, nakoľko nemáme záruku 
predaja bytov. Máme tu dosť developerských projektov. Nie sme vysporiadaní s Hlinkom, 
s Azorom. Sú tu minimálne dvaja developeri, ktorí by chceli možno aj byty stavať na 
komerčné účely, takže nech stavajú, keď majú tú možnosť.  
 
Anna Kravecová – nákup respirátorov. Občania ma hneď zastavovali keď ma stretli, viete, že 
dnes sleduje každý správy, kto je doma. Pán Bečarik v SN rozdával, Bardejov tiež. Preto sa 
pýtam, aká je situácia. Z akého fondu to pán Bečarik nakupoval. A akým spôsobom to 
rozdávali. 
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Mgr. Ľuboš Kamenický – neviem z akých peňazí, ale asi nie z rozpočtu mesta. Aj my sme 
rozdávali rúška a šlo to cez kadejaké nadácie a rôzne spolky.  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – áno, aj my sme mali kopu telefonátov, dopytov.Bavili sme sa o tom. 
Ale ako povedal pán vedúci neexistuje legislatívny podklad aby sme toto zabezpečili. 
Niekoľko garancií, resp. nádejných sľubov bolo od štátu , toto padlo. Keď sme boli v situácii, 
sedí tu aj pani doktorka, momentálne zapisovateľka, ktorá v prvej vlne sa veľmi iniciovala 
v tom, že oslovovala a ju oslovovali následne na to kadejaké spolky atď. Nazhromaždili sme 
dostatočné množstvo rúšok a aj tá distribúcia prebehla obyvateľom. Toto prešlo v pohode. Ale 
čo sa týka reálneho zhodnotenia. Bola požiadavka dva kusy respirátorov na osobu. Nad 65 
rokov. To okamžite môže viesť k situácii, že ide o diskriminačné opatrenie zo strany mesta 
a povedzme si – na aký čas vyriešia problém dva kusy respirátorov- na jedn, dva dni? Tá 
investícia, aj keď sa majú predávať bez dph, z akejkoľvek položky mesta by bola 
nehospodárna. Neopodstatnená. Neviem, ako by sme zdôvodnili. To nebola len SN, aj 
Kežmarok, atď. 
 
Anna Kravecová – seniorom boli rozdávané, dostali. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – to bola iná iniciatíva. Nie mestská. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – zákon síce ukladá samospráve poskytnúť sociálnu pomoc 
a podporu v čase nepredvídanej núdze a tiesne. Ale riešiť ochranu verejného zdravia 
obyvateľov takýmto spôsobom. My sme to zakomponovali nad rámec zákona v rámci nášho 
dotačného VZN. Pre všetkých obyvateľov je to nereálna vec. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – môžeme nakúpiť z vlastného. Bez dph. A poskytnúť to 
ľuďom. Ale rúško takéto- 6 hodín vydrží. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – v tej prvej vlne bola situácia, že bolo ich nedostatok. Tak naozaj sa 
zaangažovali rôzne spolky, šili nám. Dnes už je dostupnosť.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – veľmi rýchle nech štát začne očkovať ľudí nad 65 rokov. 
 
Anna Kravecová – mali vraj problém s očkovaním niektorí. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – mesto v prvej vlne poskytlo rúška šité a dezinfekčné gély, ale 
z rozpočtu mimo mesta. 
 
Miroslav Čurilla -  dokončím k rúškam. Nerobíme neviem akú osvetu, ale zabezpečili sme 
DOS, starým ľuďom, čo si chodia po obedy, zamestnancom, a nie z mestského rozpočtu. 
A nejak sme to ani nepublikovali. Nemyslím si že toto je nejaké systémové riešenie. K tomu 
bodu Ľuboš, tam bude asi preklep. Tá 43 to nie je stavebný dozor.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – tam sme dali stavebný dozor, stavebný dozor je náš.  
 
Miroslav Čurilla -  ale tam sa nejedná o zmenu, kvôli stavebnému dozoru. Tam sa jedná 
o strechu. Je to stále v štádiu riešenia, ide o nesúlad projektu s realitou. Dofinancovať treba 
nie stavebný dozor, ale stavbu.  
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Mgr. Ľuboš Kamenický – ale toto je predloženie správy od stavebného dozoru. 
 
Miroslav Čurilla -   Čo sa týka Nemocnice. Túto tému som už niekoľko krát otvoril 
v predstavenstve. Stanovisko je, že jednoznačne trvajú na pôvodnej cene a tvrdia, že Agel 
akcionár investuje nemalé prostriedky, ale do techniky a do vybavenia. Bije sa to. VZN 
hovorí niečo iné. Je to nesúlad. Stanovisko Agelu bolo jednoznačné. Že nie. Čo sa týka IBV 
Plantáže, návrh je tiež problémový, jednak územný plán, jednak, keď si to zoberiete zo strany 
pamiatkárov, aby na úboči stáli bytové domy, to je asi nereálne. V 90. rokoch myslím VÚB 
mala taký program.  Ale v súčasnej dobe banka asi ťažko by išla do takého projektu. A mesto 
ťažko do investície, za ktorou je vysoký stupeň rizika. Poslanec Cvoliga dal návrh ohľadne 
Špitálskej. Toto treba zrušiť. On už nám aj písomne poslal vstup do verejného obstarávania 
Špitálskej ulice. Nemáme finančné krytie, ale starý projekt sa obnovil. Je teraz v stave 
realizovateľnom. Som za to, aby sa verejné obstarávanie teraz realizovalo, ukáže nám cenu, 
ukáže nám reálne náklady a potom príde rozhodnutie ohľadne realizácie. Ďalší bod - je to 
prenesený výkon štátnej správy. V minulosti to štát riešil a s týmto sa musí vysporiadať sám.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale treba počkať, možno že to zafinancuje štát, z kapitoly 
Ministerstva školstva.  
 
JUDr. Pavol Papcun – nemôžeme prefinancovať prenesený výkon štátu z vlastných zdrojov? 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – môžeme, ale je to na úkor rozpočtu z niektorej inej kapitoly. 
 
JUDr. Pavol Papcun – návrhy komisie sú také nedopracované, ťažko je na niektoré reagovať. 
K úprave rozpočtu -  raz som sa pýtal, 12 000 na Meštiansky dom 43 - čo to je? 
 
Miroslav Čurilla – pri oprave strechy pri realizácii vznikli práce mimo projektového rozpočtu, 
hlavne čo sa týka poškodených trámov, sú to práce naviac. 
 
JUDr. Pavol Papcun – sú to práce naviac. K tomu smeruje tá požiadavka predloženia 
dokumentácie a stanoviska autorského dozoru.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – bude poslaná. Nestihol som to ešte poslať. Je tam 5 strešných 
väzieb, len jedna môže ostať, z toho 4 treba opraviť. Sú vyznačené, ktoré sú to väzby.  
 
JUDr. Pavol Papcun – dobre. Tá komunikácia Levočské Lúky, na čo je to výdavok?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - prešiel nám projekt na chodníky cesty a nebol v tom 
zahrnutý stavebný dozor. Ten musí ísť  z nášho rozpočtu. 
 
JUDr. Pavol Papcun – a 30 tisíc Krupný jarok? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – poplatky na elektrárne. Keď sme preberali na začiatku, sme 
povedali - voda, kanál je jedna vec, extra dažďová kanalizácia, ale my musíme elektrárňam 
zaplatiť, aby skrinky dali už na konkrétne parcely, to bude naša investícia z mesta. Konkrétni 
vlastníci prídu tam a už si len požiadajú o hodiny.  
 
Radoslav Kellner – to je pripojovací poplatok. Keď sa kolaudovala bytovka Arprog, ľudia čo 
sa nasťahovali boli v šoku, že si musia platiť poplatok za pripojenie elektromeru, odberného 
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miesta. Prečo to neprenesieme na nového vlastníka? Všade si to platia vlastníci, tí čo idú 
stavať. Napr. v Nemešanoch. 
 
Miroslav Čurilla – len problém je v tom, že ten pripojovací poplatok sa musí teraz zaplatiť.  
 
Radoslav Kellner – napr. na Slnečnej úboči všetci vlastníci si to platili.  
 
JUDr. Pavol Papcun – nevieme si to s vlastníkmi zazmluvniť?  
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – do kúpnej ceny? 
 
JUDr. Pavol Papcun – to sa netýka kúpnej ceny, to je samostatný poplatok, refundácia. 
 
Radoslav Kellner – majiteľ pripojovacej stanice bude mesto. 
 
JUDr. Pavol Papcun – to bude musieť tak či tak prevádzať. Na nových vlastníkov. 
 
Radoslav Kellner – pri elektrine niekto je majiteľ odberného miesta a niekto odoberá 
elektrinu. Teraz hovoríme o tom, že pripojovacie poplatky zaplatí mesto, mesto bude 
vlastníkom odberného miesta. Podľa mňa- prečo?  
 
Ján Lorko – ja som upozorňoval na to, na poslednej MR som sa pýtal, ako to bude 
s prípojkami. Interakcia bola, že už by to malo byť zakomponované do zmlúv. Nejako sa to 
stratilo v tom dave informácií.  Možno to bola chyba. Bolo treba sa nad tým zamyslieť. Teraz 
robiť si dodatky k zmluvám. Ľudia nebudú mať problém s tým, veď sa chcú pripojiť. Len 
o koľko sa jedná financií na jeden pozemok?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  je tu vyčlenených 30 tisíc. Za koľko sa tie pozemky reálne 
predali?  
 
Ján Lorko – uberie Vám to zo zisku. 
 
JUDr. Pavol Papcun -  je tam 28 pozemkov, to asi nebude len pre tie pozemky.  
 
Radoslav Kellner – ale môže byť. 1200 eur na Slnečnej úboči platili. 
 
Miroslav Čurilla – dá sa to refakturovať.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – dodatok by už robilo mesto, alebo mestské lesy? 
 
JUDr. Pavol Papcun – to netreba robiť dodatok. Siete zabezpečuje mesto. To čo hovorí Jano, 
to nezaniklo v riave. To sa neriešilo v kúpnej zmluve, lebo lesy nezabezpečovali stavbu. Toto 
bude vzťah medzi  mestom a vlastníkom. 
 
Ján Lorko – doriešiť vec, ako preniesť vlastníctvo odberného miesta na jednotlivých 
vlastníkov, toto treba dopracovať. 
 
Radoslav Kellner – toto by sa malo preniesť na nových vlastníkov. Ani elektromer nevybavia 
bez vlastníctva, resp. bez súhlasu mesta. 
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Ján Lorko – proste prijateľným spôsobom sa zbaviť vlastníctva odberového miesta. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický – refakturovať. Jednoznačne. Čiže dám to do stanoviska MR. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ešte mám otázku. 557 tisíc, to je dofinancovanie C etapy, tam je aký 
rozpočet? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  1 235 000 s dph. 
 
Miroslav Čurilla – to je dofinancovanie ceny, ktorá vyšla z projektu, aby sme mohli začať 
VO. 
 
JUDr. Pavol Papcun – čiže je to dofinancovanie rozpočtovanej ceny? Dobre. Ďakujem. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  aby sme vôbec mohli ísť do VO a aby sa mola podpisovať 
zmluva. Keď sa ukončí VO. Lebo keď nebudeme mať krytie.  
 
Radoslav Kellner – to je dofinancované z tých milión sto tisíc z Ministerstva financií. 
 
Ján Lorko – k Levočským Lúkam. Môžete mi priblížiť, čo sa tam bude robiť? 13 tisíc bude 
stáť iba stavebný dozor? To musí byť aj niečo iné, to je veľa.  
 
Radoslav Kellner – myslím, že je to oprávnený náklad v projekte. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  keď si dobre spomínam, mesto žiadalo 600 tisíc eur s dph, 
niečo nám bolo krátené. Dostali sme nejakých 580 tisíc eur cca. Náš podiel 5% musíme dať 
z celej výšky žiadaného projektu. Niečo sa tam muselo dofinancovať ešte z toho krátenia 
Ministerstva vnútra. Obsahuje to komunikácie, chodníky, obratiská, osvetlenie, parkovacie 
plochy. 
 
Miroslav Čurilla – poopravím - je tam vyššie spolufinancovanie ako 5%. 
 
Ján Lorko – je to už od cesty, alebo od prechodu cez železničnú trať? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  mne sa zdá, že až od mosta. Kopec vecí sa dopĺňalo. Chceli 
nám krátiť viac vecí.  
 
Miroslav Čurilla – nebolo to jednoduché rozhodnutie zo strany PM ani prednostu. Mesto, 
a nielen naše mesto, situácia s komunikáciami nie je jednoduchá. Neexistuje možnosť, aby 
sme dostali akúkoľvek podporu v tomto smere, pre väčšinové obyvateľstvo. Ale pre MRK 
táto možnosť je. To spolufinancovanie je ešte vyššie, ako 5%, myslím, že je to 10%. Bude to 
stáť dosť peňazí. Je to súčasť mesta, prímestská. Ľudia tam bývajú. Spolufinancovanie bude 
pomerne dosť doplácať.  
 
Ján Lorko - 78 077 eur musíme z mestského rozpočtu prispieť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – bavíme sa o cene, ktorá je projektovaná, nie vysúťažená. 
 
JUDr. Pavol Papcun – a tých 13 630 eur je?  
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ešte dokončím. Aj keď súťaž nám vytihane nižšiu cenu, 
naše spolufinancovanie budeme musieť zaplatiť.  
 
Miroslav Čurilla – to je po zmene. 65 tisíc plus 13 tisíc, dohromady 78 077 eur. 
 
Ján Lorko – ako je to s vodovodom, na Levočských Lúkach? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA –  práve volá riaditeľ vodární, idem sa ho opýtať. Vážne. 
 
Miroslav Čurilla – mesto tam má vlastný vodovod. Vlastníme prívod vody. Je tam problém, 
že niektorí nie sú napojení. Tak majú prietokový stojan, ktorý ide na náklady mesta. 
Dlhodobý problém. Vodu akože máme vlastnú. Musíme byť pozorní. Komunikovať aj s 
vodárenskou spoločnosťou. Vzniká veľká aktivita v Harichovciach. IBV. Chcú sa pripojiť na 
náš vodovod. Musíme si ustriehnuť, aby sa nepripájali nekontrolovane a prietok by potom 
nestačil. Konečne aj legislatívne sa to pohlo. Lebo v minulosti bez nášho súhlasu sa to riešilo, 
a teraz potrebujú aj súhlas od nás. 
 
Ján Lorko – moja otázka. Koľko domov na Levočských Lúkach je pripojená na verejný 
vodovod a čo nie je pripojené? Ak teraz spravíme cesty, osvetlenie, chodníky, potom čo, si 
cestu rozkopeme? Ak príde výzva pripájať ich na vodovod? 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – tieto aktivity dlhodobo rezonujú. EÚ aj naše štátne orgány operujú tým, 
koľko ešte MRK nemá prístup ku vode, kanalizácii. Lenže, fakt je ten, že v našich vetvách 
hlavný vodovod je poťahaný. Je to problém ten výtokový stojan. Skúšali sme trochu 
donucovací prostriedok, odstavili sme ten stojan. Ale zo zákona vyplynula povinnosť, že sme 
povinní zásobovať. A dve cisterny stáli viac ako ročný poplatok za vodu. Máme povinnosť 
zabezpečovať vodu. Percento pripojenosti presahuje 80%. 
 
Ján Lorko  - koľko to je? 7000 eur ročne? 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – áno. A cez 2500 eur stála tá cisterna. Škodili sme sami sebe. Zástupca 
na MRK povedal, že keď máme hlavnú vetvu vybudovanú, je to už ich vec, či sa oni pripoja, 
alebo nie. Ťažké rozhodovanie, na sídliskách cesty, chodníky, roztrieskané na blato. Tam ale 
peniaze nedostaneme. Ale na MRK áno. Priklonili sme sa ísť do tej akcie, keďže najhorší stav 
komunikácií je od mosta napravo. A to je cesta k našim objektom, bytovkám, škôlke. Takže aj 
kvôli tomu.  
 
Ján Lorko – na Ľuboša otázka, špecifikovali členovia z finančnej komisie, aké informácie 
chcú ohľadom predaja pozemkov z IBV Krupný jarok? 
 
Miroslav Dunčko – druhá etapa predaja pozemkov – marec? 
 
Miroslav Čurilla – myslím, že v aprílovom MZ to už bude. Zmena typu výstavby? 
Individuálne žiadosti musia byť konzultované s autorom projektu. 
 
Radoslav Kellner – škoda, že nie je zavesené územné rozhodnutie na internete. Ľudia 
potrebujú konzultovať s projektantom práve územné rozhodnutie. Bežne visia na internete. 
Neviem, prečo u nás nie. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – všetky informácie boli zavesené aj na stránke mesta. 
Priemerne inteligentný poslanec sa môže dopracovať k údajom, alebo sa môže prísť tu opýtať. 
Alebo môže sa Vás opýtať. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ja celkovo dúfam, že poslanci z finančnej komisie budú  špecifikovať 
lepšie tie požiadavky. Odporúčanie odporúčam rokovať. Kto s kým o čom načo za čo. 
Neviem, ako sa k tomu postaviť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – môžeme dať shcváliť zmenu rozpočtu s tým, že sa nájde 
spôsob refinancovania. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ešte by som poprosil Ľuboš, ak by do materiálov šli aj dôvodové 
správy k výdavkom, aby sme sa nemuseli pýtať. 
 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zmenu rozpočtu č. 1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1b, 1/c, mesta 
Levoča na rok 2021 podľa predloženého návrhu. 
T: 25.02.2021                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť zmenu použitia prostriedkov investičného fondu nasledovne: 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena č.1 Po zmene 

PD 20000   20000 

automobil 13000   13000 

Meštiansky dom, NMP 43   12000 12000 

Záchytné parkovisko - hradobná 
priekopa 11280   11280 

MRK Lev. Lúky - komunikácia, 
osvetlenie 64447 13630 78077 

Priechody pre chodcov 5000   5000 

územný plán 15000   15000 

Radnica - výskum 10000   10000 

Radnica NMP 2 53000   53000 

mestské opevnenie – architektonická 
štúdia 7000   7000 

NMP 47 PD 33967   33967 

IBV Krupný jarok  32415   32415 
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Rek. a modernizácia autobusovej 5000   5000 

Odvodnenie Závada 14000   14000 

Idetské ihrisko pri Prameni 30000   30000 

ZŠ G. Haina 18151   18151 

Spolu 332260 25630 357890 

T: 25.02.2021                                        Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
 
Ján Lorko – mohli by sme aj zobrať na vedomie odporúčania z finančnej komisie, aby si 
nemysleli, že sme sa nimi nezaoberali. 
 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Stanoviská a odporúčania finančnej komisie 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie stanoviská a odporúčania finančnej komisie.  
T: 16.02.2021                                    Z: Ing. Vilkovský, MBA 
 
 

5. Projekt: rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného 
ihriska Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
 
JUDr. Pavol Papcun – týmto projektom bude zrekonštruované celé ihrisko? 
 
Miroslav Čurilla – áno. Najprv sme mysleli, že to budeme robiť na etapy, ale od štátu keď  
sme chceli peniaze, tak  sme nakumulovali peniaze.  
 
JUDr. Pavol Papcun – keď si dobre pamätám, tak v rozpočte sme schválili nejakú sumu.  
 
Mgr. Anna Babicová – to bola suma 113 tisíc eur. Ale VÚC nám sľúbila iba 20 tisíc. Dovolili 
 realizovať iba časť projektu na výšku schválených financií. My sme rámci výzvy čo je na  
VUC už niečo aj realizovali. Ale sme čakali na túto výzvu a táto vyšla a bude zahŕňať celú  
realizáciu. 
 
JUDr. Pavol Papcun –   a tie peniaze, ktoré sme schválili v rozpočte na túto časť?  
 
Miroslav Čurilla – spadli do rozpočtu. To bolo minulého roku. 
 
JUDr. Pavol Papcun –  myslím na tento rok sme schvaľovali rozpočet. Ja sa len pýtam, či už  
nemáme nejaké financie schválené v rozpočte na tento projekt. 
 
Mgr. Anna Babicová – máme na VÚC, ten malý balíček. Ale tým pádom, že nám VÚC  
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umožňuje realizovať do roku 2023 a aj táto druhá výzva rovnako, tak časť čo stihneme  
realizovať vyúčtujeme a časť pôjde do budúceho roku. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – z 3 zdrojov- vlastné zdroje mesta, fond na podporu športu  
a dotácia PSK. 
 
Mgr. Anna Babicová – a ešte tam bude taká sumička cca 3000 eur od Nadácie SPP. 
 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: projekt: Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť predloženie 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

UZNESENIE č. 36 
K bodu: projekt: Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: projekt: Rekonštrukcia plôch a modernizácia multifunkčného ihriska, Levoča 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 
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6. Projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č. 28 v 
Levoči 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Pavol Papcun –  to sú všetko projekty na spracovanie projektovej dokumentácie? 
 
Mgr. Anna Babicová – nie všetko. Napr. NMP 28 je projektová dokumentácia, tiež Radnica 2 
projektová dokumentácia druhá etapa, Obnova NKP je 3. etapa, tam sú výskumy: 
architektonicko - historický výskum 1. etapa a archeologický výskum. Potom je NMP č. 43 
oprava zadnej časti dvorovej: reštaurátorský výskum fasády, NMP č. 47 je reštaurátorský 
výskum celej fasády objektu, NMP č. 50 je fasáda obnova, NMP č. 51 obnova fasády, ale 
dvorovej časti a zadnej časti.  
 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: projekt: dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.28 v Levoči, ÚZPF č. 
2917/1-projektová dokumentácia 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

 
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: projekt: dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.28 v Levoči, ÚZPF č. 
2917/1-projektová dokumentácia 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 

  Ing. Petrášová 
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7. Projekt: Radnica na Námestí Majstra Pavla č. 2 v  Levoči  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: projekt: Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF č.  2891/1 –
projektová dokumentácia 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

UZNESENIE č. 41 
K bodu: projekt: Radnica na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF č.  2891/1 –
projektová dokumentácia 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 

  Ing. Petrášová 
 

8. Projekt: obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do 
infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do                                    
infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. 
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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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do                                    
infraštruktúry mesta Levoča, III. etapa 

Hl. za   proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 

  Ing. Petrášová 
 

9. Projekt: dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 43 
v Levoči, ÚZPF č. 2932/1 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43 v Levoči, ÚZPF č.2932/1 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

UZNESENIE č. 45 
K bodu: projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.43 v Levoči, ÚZPF č.2932/1 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť spolufinancovanie projektu  „Dom meštiansky, Námestie 
Majstra Pavla č.43 v Levoči, ÚZPF č. 2932/1“ vo výške 2662,-EUR z  celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 
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T: 26.02.2021                                        Z: Mgr. Kamenický  
Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

 
 

10. Projekt: dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 47 
v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF 
č.2936/1 – reštaurátorská dokumentácia 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

UZNESENIE č. 47 
K bodu: projekt: Dom meštiansky na Námestí Majstra Pavla č.47 v Levoči, ÚZPF 
č.2936/1 – reštaurátorská dokumentácia 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

 
 

11. Projekt: dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 50 
v Levoči, ÚZPF č. 2939/1 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
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UZNESENIE č. 48 
K bodu: projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č.2939/1 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

UZNESENIE č. 49 
K bodu: projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.50 v Levoči, ÚZPF č.2939/1 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

 
 

12. Projekt: dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 
v Levoči, ÚZPF č. 2940/1 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Babicová bližšie vysvetlila. 
 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č.2940/1 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 
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UZNESENIE č. 51 
K bodu: projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č.51 v Levoči, ÚZPF č.2940/1 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť 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. Kamenický  

Mgr. Kučka 
Mgr. Babicová 
Ing. Petrášová 

 
 

13. Projekt: obnova Radnice v Levoči – 1. etapa  
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Ing. Petrášová bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ešte raz Lenka, ako je zabezpečené financovanie tej stavby? 
 
Ing. Lenka Petrášová – momentálne cez nórsky finančný mechanizmus 570 tisíc eur. 
Požiadali sme Ministerstvo financií o 450 tisíc eur. A zároveň sa budeme uchádzať o dotácia 
z PSK na záchranu a obnovu pamiatok.  
 
JUDr. Pavol Papcun – vlastné zdroje mesta tam idú koľko? 
  
Ing. Lenka Petrášová – vlastné zdroje čo sa týka nórskych finančných mechanizmov nemusia 
byť. Ani pre Ministerstvo financií. 
 
JUDr. Pavol Papcun – čiže to bude všetko z cudzích zdrojov?  
 
Miroslav Čurilla – áno. Čo sa týka dotácie z PSK, chcem ich upozorniť, že Radnica v Levoči 
je kultúrna dominanta a preto by sme chceli by sme ísť na maximálnu výšku 200 tisíc eur.  
 
JUDr. Pavol Papcun – pri tomto vstupe do VO ešte nemáme ot krytie zabezpečené. 
 
Ing. Lenka Petrášová – nemáme. 
 
JUDr. Pavol Papcun – aký bude osud Levočského kreatívneho spolku? Momentálne? Čo 
s nimi ďalej. 
 
Miroslav Čurilla – dostali výpoveď, momentálne musia uvoľniť priestory.  
 
JUDr. Pavol Papcun – do budúcna sa počíta s Levočským kreatívnym spolkom? 
 
Miroslav Čurilla - určite sa počíta s Levočským kreatívnym spolkom, práve na to to je tam 
určené. Ale tá forma aká bude. Možno trošku mám iný pohľad. Je tu aj Danka. Nie celkom 
korektne idú výstupy z tej strany. Téma Radnice je dlhodobá. Pri rekonštrukcii námestia keď 
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prídeme k časti Radnice, asi ťažko by sme potom išli riešiť veci. Hlavne sme šli do toho kvôli 
statickému narušeniu, Radnica je podmočená. Hlavný dôvod bol odkanalizovanie radnice, 
s tým, aby sa aj najbližšie okolie radnice riešilo. Čo sa týka prechodu, vraciame sa 
k niekdajšiemu stavu. Služby sa len skvalitnia. Aj projektantka zdôrazňuje, že tam budú 
samostatné obchodíky. S možnosťou prezentácie. Aj tá chodba dostane ten ráz. Bude to 
priechodné.  Je to nutné. Minule som si prečítal jeden príspevok zo zahraničia na Facebooku, 
tak som trošku ostal smutný z toho. Žijeme tam kde žijeme a trošku názory sú rôzne. Ale ja si 
za tým stojím.  Už len to, že z Nórskeho mechanizmu sme boli úspešní v tej konkurencii aká 
bola, pokladám za úspech. Teším sa, že sa nám to podarí. Je dôležitý ten dodávateľ. Sú tam 
limitujúce záväzky naše. Chceli sme to sfunkčniť do jesene. Len podľa pravidiel, ktoré sú 
nastavené, máme určené najneskôr kedy musíme začať. A dokedy skončiť.  
 
Ing. Lenka Petrášová – začatie realizácie najneskôr november 2021 a skončiť musíme do 
konca roka 2023. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ja nespochybňujem ten projekt, ale bude sa meniť priestor spodného 
podlažia a keďže teraz tam máme nájomcu, tak. 
 
Ing. Lenka Petrášová – na východnej strane sú na to priestory. 
 
JUDr. Pavol Papcun – ja len chcem vedieť, či sa s nimi počíta. Alebo čo sa bude počítať 
s úplne iným využitím tej Radnice. 
 
Miroslav Čurilla – určite tá činnosť tam bude kreatívna. Bude to zamerané v rámci 
turistického ruchu. Prednosť majú vlastné výrobky, ako to tam funguje teraz. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – opravte ma Lenka keď poviem zle. Aby sme mohli začať 
proces VO, bude to financované tak – časť je nórsky finančný mechanizmus, časť je z 
Ministerstva financií z dotácií na obnovu pamiatok, a aby nám to pokrylo celú čiastku 
samozrejme, že budeme pýtať aj 200 000 z VÚC. A keby sme boli úspešní s VÚC, tak o 200 
tisíc si znížime spolufinancovanie z Ministertva financií a vieme ich použiť inak, na inú 
akciu. 
 
Anna Kravecová  - a ten aproximatívny rozpočet? 
 
Ing. Lenka Petrášová – ten je zo štúdie. Bola vypracovaná štúdia, kde projektanti odhadli 
investičný náklad na 800 tisíc. Ale teraz prebiehal reštaurátorský výskum, sondážny výskum 
na Radnici. Správcovia inžinierskych sietí nám dali nejaké pripomienky. Čiže projektantka, 
pani Janovská povedala, že tento rozpočet sa určite bude navyšovať. Projektantský. Bude 
podrobnejší. 
 
Miroslav Čurilla – na doplnenie. Nie je celkom pravda, že z mesta nešli žiadne peniaze. Na 
projektovú dokumentáciu sme poskytli prostriedky. Nevieme, čo nás ešte čaká v priebehu 
relizácie. Radnica je aj bude a treba ju zachovať pre ďalšie generácie.  
 
JUDr. Pavol Papcun – ak by VÚC výzva nevyšla, tak budeme hľadať vlastné zdroje? 
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Miroslav Čurilla – tak budeme musieť zmeniť rozpis sumy z Ministerstva financií. S veľkou 
úctou voči autorke projektu. Laždým dňom pani Janovská upozorňuje, že to bude riadny 
náklad. Nebolo by dobre, keby sme povedali, že máme limit a neurobíme to.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ak by sme nemali financie z nórskeho finančného 
mechanizmu, tak by sme do obnovy Radnice nešli. V tejto chvíli. Ale vyšiel, čiže treba to 
urobiť.  
 
Miroslav Čurilla – byť úspešným v nórskom finančnom mechanizme, to je určitý honor. Lebo 
oni fakt všetko nepodporia. Bojovali sme s Bratislavou. 4 projekty boli len schválené na 
Slovensku. 
 
Anna Kravecová – ešte nám pani inžinierka vysvetlite. 
 
Ing. Lenka Petrášová – čiže, tu je zvonica. Tu je severná strana Radnice. Tu má byť 
prinavrátený pôvodný dverný otvor. Miestnosť 1.11. Tu je stredová pasáž. Východ na južnú 
stranu od Evanjelického kostola. Tu je teraz kaviarnička, bola delená priečko, tá priečka bude 
vybúraná. Vznikne tu väčší priestor pre kreatívne dielne s napojením do ďalších miestností. 
Toto všetko má byť na kreatívne, umelecké priestory. Tu sa tiež vybuduje samostatný otvor. 
Nemusí sa ísť len stredom, ale dá sa ísť aj odtiaľto. Čo sa týka strednej časti, vznikne tu WC 
pre imobilných občanov. WC pre mužov aj ženy. Zázemie pre zamestnancov Radnice. 
Priestor pre kotolňu. Čajovňa. Tej bude prinavrátený pôvodný dverný otvor, ktorý bol niekedy 
na Radnici. Čiže do čajovne budete môcť vojsť aj odtiaľto. Pod arkádovým podlubím je 
zámerom vybudovať sedenie. A tu vznikne pultík na výdaj nápojov na západnú stranu. Bude 
tu podlahové vykurovanie. Všetky nové rozvody ininierskych sietí. Nové podlahy. Nové 
nátery. 
 
Anna Kravecová – drahé. Ale nemá každý takú Radnicu. 
Ján Lorko - kreatívny spolok dostal výpoveď? To sme schvaľovali v zastupiteľstve?  
 
Miroslav Čurilla – nerozumiem. 
 
Ján Lorko – nie? Nie je taká potreba ukončenie nájmu schváliť? Lebo tam by sa to dalo 
nejako vyriešiť, čo ďalej. Či ukončenie, alebo prerušenie nájmu. 
 
Miroslav Čurilla  - nie. Ukončenie nájmu. Klasická výpoveď. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA -  a ako by ste to chceli rekonštruovať? Aby tam bol 
Kreatívny spolok, aj rekonštrukcia? 
 
JUDr. Pavol Papcun – nie nie nie. Ja smerujem len k tomu, že do budúcna, po tých 
rekonštrukciách, hlavne keď pozerám časti, ktoré sú určené pre kreatívne dielne, aký bude 
zámer ich využitia: keďže máme nájomcu ktorý v tom pôsobí. 
 
Miroslav Čurilla – ako v Krakove. Také niečo podobné by to bolo v mini. Lebo tam je to 
veľké. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – bude tam prievan. 
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Miroslav Čurilla – tam budú samozatváracie dvere. Elektronika. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – a toto máme schválené? Elektrické dvere? V historickom 
objekte?  
 
Miroslav Čurilla – povolené KPU. 
 
Ján Lorko – z projektu tu čítam, že v noci sa zatvorí, cez deň sa otvorí.  
 
Miroslav Čurilla – tiež sme boli z toho prekvapení. Že KPU dalo k tomu stanovisko. 
Posúvame sa využiteľnosťou.  
 
Radoslav Kellner – ako to pani Jacková  mohla schváliť, elektrické dvere, podlahové kúrenie, 
to sú veci, ktoré mne všetky zakázala. 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: projekt: Obnova Radnice v Levoči – 1. etapa 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 
stavebných prác na zákazku „Obnova Radnice v Levoči – 1.etapa “ 
T: 26.02.2021                                    Z: Mgr. Kamenický 
         Mgr. Kučka 
         Ing. Petrášová 
 

14. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Levoča na rok 2021 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Kučka bližšie vysvetlil. 
 
Ján Lorko – akú si mal účasť na komisii, či boli všetci členovia a či boli aj predsedovia 
klubov, ktorých žiadosti boli predložené? 
 
Miroslav Dunčko – boli sme tam všetci členovia. Dotácie sa dávajú už na jeseň. Všetko bolo 
schválené tak, ako je.  
 
Ján Lorko – boli aj nejaké výhrady? 
 
Miroslav Dunčko – sme tam dobrá partia, sme sa zhodli jednomyseľne.  
 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča primátorovi mesta schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 
4 ods. 5 VZN mesta Levoča č. 3/2019)  – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport 
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a telovýchovu v zmysle § 14 ods. 1 písmeno B - podpora športovej činnosti VZN mesta 
Levoča č. 3/2019 pre: 
 

Pč. Názov športového klubu Schval. 
dotácia 

1. Levoča XC ski team 3000,00 € 
2. Tenis club 92 Levoča 3000,00 € 
3. TJ Štart 1500,00 € 
4. OZ TABATA                                             1100,00 € 
5. FbK Quickball Levoča 1500,00 € 
6. CK LEV Levoča   500,00 € 
7. TJ Javorinka   800,00 € 

 
T: 26.02.2021                                    Z: PaedDr. Choborová 
         Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR odporúča MZ schváliť pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5 VZN 
mesta Levoča č. 3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné transfery pre šport a telovýchovu v 
zmysle § 14 ods. 1 písmeno A - podpora športovej činnosti VZN mesta Levoča č. 3/2019 pre: 
 
 

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 
 
 

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

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
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UZNESENIE č. 55 
K bodu: Zmena v komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a 
dopravy 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR 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 
 
 

16. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2020 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Mgr. Petruška bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Správa o činnosti mestskej polície za rok 2020 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície za rok 2020.  
T: 25.09.2021                                    Z: Mgr. Petruška 
  Mgr. Kučka 
 
 
 

17. Správa o činnosti štátnej polície za rok 2020 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR. 
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlila. 
 
Ján Lorko – niektoré veci boli aj také, čo stáli za to. Máme právo požadovať informácie, to 
môžeme, dalo sa opýtať priamo, nebolo treba tam chodiť ako na klavír. Ty dvihneš telefón 
a s Tebou komunikuje, ale poslanec má horšiu možnosť sa kontaktovať priamo s náčelníkom 
štárnej polície. Keď väčšina sa rozhodne že nie, tak sa prispôsobím. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – budem sa snažiť nájsť ešte pred zastupiteľstvom spôsob. 
Správu mestskej polície príde predniesť zastupujúci náčelník. Chcete niečo doplniť k tomuto? 
 
 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Správa o činnosti štátnej polície za rok 2020 

Hl. za  6 proti  0 zdr  0 
 
MR berie na vedomie správu o činnosti štátnej polície za rok 2020.  
T: 25.09.2021                                    Z: Ing. Vilkovský, MBA 
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18. Záver 
 
Anna Kravecová – náčelník MsP výberové konanie? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – k tomu ešte nedošlo. Je pravdou, že plánujeme v priebehu 
tohto roku. Ale termín nástupu? Môj plán je 1.7.2021. Viete, ako sme na tom s rozpočtom. Je 
naplánovaný len na jestvujúci stav. Nie sú vôbec pokryté neobsadené miesta. Najskorší 
možný termín, že by MZ schvaľovalo nového náčelníka je jún 2021 s najskorším možným 
nástupom 1.7.2021. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – ale PN ešte trvá. 
 
Anna Kravecová – katastrofa, to už invalidný, alebo aký musí byť. Materské školy a základné 
školy? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – v prvom rade musia byť kreované Rady škôl. Prv musí teda 
MZ odsúhlasiť Rady škôl. A až tak môže byť výberové konanie na funkcie riaditeľov 
Materských škôl. 
 
Mgr. Nikolaj Kučka – v tejto situácii nevieme zvolať plenárne rodičovské združenie. Súčasné 
zástupkyne môžu byť poverené vedením 6 mesiacov. Stojíme na delegáciách jednotlivých rád 
základných škôl.  
 
Anna Kravecová  - na Francisciho tam je, máme novú radu školy.  
 
JUDr. Pavol Papcun – ale materské škôlky nemajú. To bola otázka, na výberové konanie 
riaditeľov materských škôl. Aj na ZŠ Francisciho je treba robiť výberové konanie na 
riaditeľa?  
 
Mgr. Nikolaj Kučka – funkčné obdobie riaditeľky ZŠ Francisciho skončilo. A na jeseň bude 
to isté aj na Kluberta. 
 
Anna Kravecová – a čo vedúci stavebného úradu? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – to isté, ako s náčelníkom MsP. Pokiaľ nám to situácia 
umožní a s nástupom najskôr od 1.7.2021. Tie financie, ktoré šetríme teraz na náčelníkovi, aj 
na vedúcom stavebného úradu nemáme zahrnuté v rozpočte. 
 
Anna Kravecová – a sociálny podnik? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – zajtra na 8:00 je zvolaná dozorná rada a valná hromada. 
Preberieme si tam otázky čo ďalej so Sociálnym podnikom. JUDr. Murín si bol vyžiadať 
dokumentáciu, ktoré zákazky mohol robiť Sociálny podnik a ktoré nemohol. Situácia nie je 
optimistická v sociálnom podniku. Budeme musieť hľada riešenie. 
 
JUDr. Pavol Papcun – v akom zmysle? 
 



41 

 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – strata v minulom roku je veľká, čo sa týka zákaziek na tento 
rok, je nejaký predpoklad, ale Tomáš už dávno mal pochopiť, že ako Sociálny podnik už 
dávno nemal fungovať na CENKROSE, ale na reálnych sumách. 
 
JUDr. Pavol Papcun – navyše od júna Sociálny podnik musí naplĺňať ukazovatele. Nie je to 
len o zákazkách. Ten nie je na to pripravený, ale myslím, že ani netušia, na čo majú byť 
pripravení. Ja som rozprával minulý týždeň s pracovníčkou implementačnej agentúry. A čo 
som sa dozvedel o Levoči, asi si nechám na osobné stretnutie. 
 
Radoslav Kellner – príď zajtra nám to povedať. 
 
JUDr. Pavol Papcun – neprídem, lebo musím byť inde. Tu sa už naozaj nebavíme o tom, ako 
vyžiť zo zákaziek, lebo Sociálny podnik má byť o niečom inom. My tu nemáme nič. Ak príde 
dotaz z Ministerstva z Bratislavy, tak volajú na implementačnú  agentúru a tí sa pýtajú, čo to 
v tej Levoči je. Na raty treba zaujať stanovisko. Alebo vráťme štatút. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – pochopil som. Preberali sme to. Upozornil som Tomáša, že 
od 1.5. ho čakajú povinnosti, ktoré musí splniť. Ale to že on preberie zdravotne 
znevýhodnených z mesta, to nie je riešenie, lebo sa to bije s inými predpismi.  
 
JUDr. Pavol Papcun – Sociálny podnik nie je mantra. My v Levoči nie sme v stave, že 
nemáme sociálne podnikanie. Máme tu chránené dielne. Veľa Sociáneho podnikania realizujú 
TSML. Sociálny podnik vie dávať zmysel. Ale ak mu zmysel nevieme dať, tak je to zbytočné. 
 
Anna Kravecová – chcem podotknúť, že v pandémii sa predsa pracuje a som rada že Urgent 
sa ďalej stavia. Že je plus pre Levoču, pre Nemocnicu. Chcem nadôvažok niečo pozdvihnúť. 
Nie je len všetko zlé, ale dokončujú.  
 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – ale my máme kopec vecí v Levoči rozbehnutých. Neriadime 
sa tým, že je pandémia. Pracujeme naplno. 
 
Anna Kravecová – má to obrovský plus pre Nemocnicu, že sa posunie na rebríčkoch. Na tých 
302 a 8 lôžkach sa prelieči celý Spiš. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková – na MR je 6 poslancov z 19 a preto mám povinnosť predložiť 
Správu o činnosti ÚKH 2020. Chcem informovať, že v dôsledku výpadku - PN 
zamestnancov, Vám prídu neskôr dve správy. Na budúci týždeň na MZ to bude hotovo. 
Kontroly sú urobené, ale ešte potrebujem dopracovať Správu.  
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Primátor mesta Levoča poďakoval poslancom Mestskej rady za účasť. Upozornil tiež na 
blížiace sa zasadnutie Mestského Zastupiteľstva dňa 25.02.2021 o 10:00 hod.  
 
 

 


