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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
GDPR 

Z Á P I S N I C A 
č. 31 

z 31. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 17.2.2022 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľ: Ing. Ľ. Čujová 
 
 

1. Otvorenie a program zasadnutia 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal  poslancov, otvoril 31. zasadnutie        
MZ v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť poslancov MZ. Navrhol návrhovú komisiu, 
overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom             
podľa pozvánky. Ospravedlnil neprítomných poslancov: Mgr. Andrea Kolečanyiová, MUDr. 
Pavol Ščurka, Radoslav Kellner, Ján Lorko. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- program MZ predložený 
- doplnený bod Voľba náčelníka mestskej polície. 

 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  14 proti 0 zdr  0 nehl  1 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- návrhová komisia Mgr. Nikolaj Kučka, PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga a RNDr. Vladimír 
Adamkovič. 

 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia  

Hl. za  13 proti 0 zdr  2 nehl  0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga,                                                   
RNDr. Vladimír Adamkovič, Mgr. Nikolaj Kučka.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- overovatelia zápisnice Mgr. Ladislav Ogurčák a Mgr. Jaroslav Kramarčík 
- zapisovateľka Ing. Ľubomíra Čujová. 

 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice  

Hl. za  13 proti 0 zdr  2 nehl  0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: Mgr. Ladislav Ogurčák, Mgr. Jaroslav Kramarčík.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA     
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Mgr. Nikolaj Kučka (prednosta MsÚ) 

- kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho 30. MZ - dňa 16.12.2021 bolo prijatých 
na zasadnutí MZ 43  uznesení 

- všetky uznesenia boli splnené. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl  0 
 

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 30. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka 
 
    

3. Nakladanie s majetkom mesta   
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ, 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- predaj majetku vo vlastníctve mesta 
 pre pána Labudu za 40 eur/m² 
 pre pána Huraia za 20 eur/ m² 

- predaj časti objektu kina Námestie Majstra Pavla č. 58 pre Prešovský samosprávny kraj 
za 1 euro ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
  
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ,                
k. ú. Levoča, a to pozemok parc. č. KN-C 2868/290 - ost. pl., s výmerou 18 m2, pre Jozefa 
Labudu, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 
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 pozemku parc. č. KN-C 2868/291, na ktorom bude 
zrealizovaná stavba prístavby ku garáži vo vlastníctve žiadateľa a za stavbou garáže postavenej 
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na pozemku parc. č. KN-C 2868/82 – zast. pl. vo vlastníctve Ľubomíra Ondriša, ktorý 
s odpredajom pozemku a prístavbou za jeho garážou súhlasí, žiadateľ má zámer aj na pozemku 
zrealizovať stavbu prístavby ku garáži, čím si zväčší manipulačný priestor svojej garáže.  
T: 31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Baštovej – parc.                         
č. KN-C 297/10 – zast. pl. a nádv., s výmerou 37 m2, oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 76/2021, vyhotoveného dňa 19.11.2021, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 297/1 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou 221 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1                
k. ú. Levoča, pre Daniela Huraia, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■,           
054 01 Levoča, SR, v celosti (1/1), 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 časť 
prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra 
nehnuteľností vo vlastníctve kupujúceho a to betónovými múrikmi a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.       
T: 30.06.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- Prešovský samosprávny kraj 11.2.2022 zaslal stanovisko, v ktorom vyjadril svoj názor 
na celú problematiku. 
 

UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– predaj nehnuteľností  

Hl. za  13 proti  0 zdr  2 nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 
medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO 329321 ako budúcim 
predávajúcim a Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, Prešov, SR, IČO: 
37870475 ako budúcim kupujúcim s týmito podstatnými obsahovými náležitosťami zmluvy: 
 Predmetom budúceho prevodu je časť stavby súp. č. 58, nachádzajúcej sa na Námestí 

Majstra Pavla v Levoči, k. ú. Levoča, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 45 – zast. pl. 
a nádv. s výmerou 1 151 m2, a to prednej časti uvedenej stavby a príslušného pozemku               
pod touto časťou stavby, ktoré budú oddelené od zvyšku stavby a pozemku na náklady 
budúceho kupujúceho; 

 Kúpna cena na predmet prevodu je určená dohodou zmluvných strán na 1 euro; 
 Obsahom zmluvy bude zriadenie predkupného práva v prospech budúceho predávajúceho 

na predmet prevodu za kúpnu cenu 1 euro; 
 Obsahom zmluvy bude záväzok budúceho predávajúceho refundovať budúcemu 

kupujúcemu všetky náklady, spojené s rozdelením predmetných nehnuteľností v prípade, 
ak nedôjde k prevodu vlastníctva podľa tejto zmluvy z dôvodov na strane budúceho 
predávajúceho; 
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 Obsahom zmluvy bude záväzok budúceho kupujúceho uzavrieť s budúcim predávajúcim 
nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude záväzok budúceho kupujúceho prenechať 
budúcemu predávajúcemu do užívania na dobu určitú tú časť nebytových priestorov 
v predmete prevodu, ktorá je užívaná budúcim predávajúcim ako informačná kancelária, 
požičovňa bicyklov a verejné sociálne zariadenia, a to do času, keď budúci predávajúci 
bude mať vytvorené podmienky na presťahovanie týchto prevádzok do iných vhodných 
nebytových priestorov, najneskôr však do 31.12.2023; 

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 budúci kupujúci predmet 
prevodu na vlastné náklady zrekonštruuje a bude v ňom prevádzkovať regionálnu knižnicu             
pre potreby obyvateľov mesta Levoča a okolia. 
T: 30.06.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- návrh na kúpu nehnuteľností spoluvlastníckeho podielu Ing.  Jozefa Babeja  
- mesto má zámer realizovať v miestnej časti Závada splaškovú kanalizáciu  
- mesto je spoluvlastníkom, ale nie výlučným vlastníkom pozemku 
- navrhujeme MZ schváliť odkúpenie spoluvlastníckeho podielu Ing. Jozefa Babeja              

za kúpnu cenu 5 eur/m² 
- Ing. Babej súhlasil s predajom, navrhol však navýšenie kúpnej ceny na 15 eur/m² 
- vzhľadom na malú výmeru tohto pozemku je to malý rozdiel v tej absolútnej cene. 

 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností  

Hl. za  14 proti  0 zdr  0 nehl 1 
 

MZ schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku – parcele KN-C 252/5 - zastavaná 
plocha a nádvorie s výmerou 52 m2, t. č. evidovaná na LV č.6 v k. ú. Závada, vo vlastníctve 
Ing. Jozefa Babeja, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ul. ■■■■■■, 054 01 Levoča, 
SR, s veľkosťou  3/32 v pomere k celku, pre Mesto Levoča, Nám, Majstra Pavla 4, 054 01 
Levoča, SR, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 15,00 eur/m2, za účelom vybudovania kanalizácie 
a vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré sú zastavané verejnou komunikáciou.  
T: 31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 

      Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- spoločnosť BRITANNIA CONNECTIONS prevádzkovala na autobusovej stanici 
predajný stánok a zároveň požiadala o ukončenie nájmu pozemku 

- stánok nadobudla do vlastníctva pani Margarita Bogyová 
- obrátila sa na mesto so žiadosťou o nájom tohto stánku za účelom umiestnenia                       

a prevádzkovania vendingového automatu na kávu. 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- prečo hlasujeme o odstúpení zmluvy so spoločnosťou BRITANNIA CONNECTIONS, 
keď nemajú ďalej záujem? 

- čo sa stane, ak by sme to neschválili? 
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 
- pani Bogyová nadobudla stánok do svojho vlastníctva 
- nemôže byť jedna vec prenajatá dvom subjektom 
- ak chceme vyhovieť pani Bogyovej, musíme zároveň ukončiť zmluvu dohodou 

s predchádzajúcim nájomcom 
- ak by uznesenie neprešlo, zrejme by to vypovedali v nejakej výpovednej lehote, ktorá 

je v zmluve dohodnutá. 
 

UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľností 

Hl. za  14 proti  0 zdr  1 nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov, prenájom pozemku časť parc. č. KN-C 
1626/1 – zast. pl., s výmerou 10,60 m2 v lokalite autobusového nástupiska, k. ú. Levoča,                  
pod umiestnenou dočasnou stavbou predajného stánku, pre p. Margaritu Bogyovú, Ulica 
■■■■■■, 054 01 Levoča, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 2 eurá/m2/mesiac, za účelom 
prevádzkovania predajného automatu na kávu, 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 dočasná 
stavba predajného stánku je vo vlastníctve p. M. Bogyovej. 
T: 30.06.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – prenájom nehnuteľností  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 
MZ schvaľuje ukončenie nájmu pozemku v k. ú. Levoča pod dočasnou stavbou predajného 
stánku, na časti parc. č. KN-C 1626/1 – zast. pl. s výmerou 10,60 m2 v lokalite autobusového 
nástupiska, k. ú. Levoča, založeného Nájomnou zmluvou č. 21201/14/OM/229                                          
zo dňa 28.05.2014 medzi mestom Levoča ako prenajímateľom a nájomcom spol. BRITANNIA 
CONNECTIONS, s r. o., Žilina, IČO: 44 913 117, dohodou, ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy 
s novým nájomcom p. Margaritou Bogyovou, Levoča.  
T: ako v texte         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- zrušenie uznesenia 
- predaj pozemku pre pána Ondriša 
- ku podpisu zmluvy nedošlo 
- stratil záujem o pozemok 
- tento pozemok požiadal odkúpiť pán Labuda  
- bol to prvý bod na dnešnom MZ. 

 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesenia  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 
MZ ruší uznesenie č. 13 z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného                        
dňa 25.11.2021, ktorým bol schválený predaj pozemku v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča                         
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a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/290 - ost. pl., s výmerou 18 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. 88/2021, vyhotoveného dňa 14.10.2021 
geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 88/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 
2868/1 – ost. pl., s výmerou  2 5898 m2, pre Ľubomíra Ondriša,  z dôvodu nezáujmu. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- vyradenie majetku z evidencie a jeho následnú likvidáciu. 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku Mesta Levoča, 
Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1 spolu v obstarávacej cene 20 812,12 

eur. 
T: 31.03.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta– vyradenie majetku  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe 
Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 2, spolu                                
v obstarávacej cene 206 162,16 eur. 
T: 31.03.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- zmeniť časť VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
- ide o prispôsobenie VZN právnemu poriadku 
- MR súhlasila so zmenou, ale navrhla vypustiť, že mesto by nemalo prideľovať byty                      

tým žiadateľom, ktorí v minulosti po dobu 12 mesiacov pred podaním žiadosti 
nadobudli alebo previedli trvale obývateľnú nehnuteľnosť na inú právnickú                          
alebo fyzickú osobu.  

 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- v súlade so závermi MR dávam poslanecký návrh.  
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- nie je potrebné na zmenu VZN 15 dňová lehota na pripomienky, aby bola zverejnená? 
 

Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 
- nie 
- stanovisko MR nie je námietka ani pripomienka, je to poslanecký návrh. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- návrh zmeny už bol vyvesený pred MR? 
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- tak ako je priložený v materiáloch, ten bol zverejnený. 
 
 RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ 

- táto zmena vyplynula zo skúsenosti alebo požiadaviek našich občanov, ktorí majú 
podané žiadosti, alebo aký bol dôvod? 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- v minulosti neboli zaradení do evidencii žiadateľov o byt ľudia, ktorí vlastnili na území 
mesta nehnuteľnosti, ktoré umožňovali trvalé bývanie 

- neskôr sa podmienka dala iba na katastrálne územie Levoča 
- z diskusie na MR vyplynulo, že nemáme dosah, overovalo by sa to ťažko alebo overenie 

by nebolo možné či niekto predal dom alebo chatu inej fyzickej osobe 
- navrhujeme preto vypustiť túto formuláciu a neskúmať to. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ 

- ľudia sa chcú stať občanmi mesta Levoča, ale nechcú predať nehnuteľnosť, kým nemajú 
tu byt dohodnutý 

- súhlasím, podporujem túto myšlienku. 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena VZN o prideľovaní mestských nájomných 
bytov  

Hl. za  14 proti  0 zdr  0 nehl 1 
 
MZ berie na vedomie informáciu, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 
o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča, vznesené žiadne 
námietky a pripomienky. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena VZN o prideľovaní mestských nájomných 
bytov  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: Navrhujem,                                 
aby z ustanovenia § 2 bod 1, písm. c) bola vypustená časť „ nenadobudla, alebo nepreviedla                   
na inú právnickú alebo fyzickú osobu takúto nehnuteľnosť za posledných 12 mesiacov 
predchádzajúcich ku dňu podania žiadosti“. 
T: ihneď         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena VZN o prideľovaní mestských nájomných 
bytov  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č.  1/2022, ktorým sa mení 
a dopĺňa VZN č. 3/2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta 
Levoča po zapracovaný poslaneckého návrhu. 
T: ihneď          Z: Mgr. Drahomirecký 

      Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- dodatok k materiálom za oddelenie majetkové 
- žiadosť Nemocnice AGEL Levoča o vydanie súhlasu s podnájmom časti nehnuteľnosti 

nachádzajúcej sa v areáli Nemocnice AGEL Levoča  
- navrhujeme vydať súhlas, aby Nemocnica AGEL Levoča prenechala časť stavby 

a nebytové priestory do podnájmu spoločnosti AGEL Clinic na účel prevádzkovania 
dopravnej zdravotnej služby. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- aké činnosti vykonáva spoločnosť AGEL Clinic pre Nemocnicu AGEL Levoča? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- AGEL Clinic bude prevádzkovať dopravnú zdravotnú službu 
- rozumiem dobre, my by sme si mali prevádzkovať ako mesto dopravnú zdravotnú 

službu? 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- tam presne smerujem 
- spoločnosť, ktorá vytvára obrat v rozsahu okolo 20 000 000 eur 
- na čo potrebuje externú dopravnú službu 
- prečo si nemôže v rámci nákladov zakúpiť vlastné vozidlá a zaparkovať ich v nemocnici 
- s kolegom JUDr. Ľubomírom Murínom sme si pozreli ako sa začalo spoločnosti AGEL 

Clinic dariť za posledný rok, dva od kedy bola založená 
- neboli mi predložené informácie, ktoré som žiadal od členov dozornej rady, 

predstavenstva a od riaditeľa nemocnice 
- na čo spoločnosť Silicia vykonáva úplne identické činnosti ako oddelenie rehabilitačné 

a ešte navyše vykonáva externe pre nemocnicu  
- na finančnej komisii mi PhDr. Jozef Cvoliga oznámil, že mu bolo povedané,                                

že je to obchodné tajomstvo. 
 

Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 
- v ktorej časti nemocnice to bude? 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- bývalá budova Lekárskej služby prvej pomoci. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- dopravná zdravotná služba podľa platieb poisťovní je vysoko stratová,                               
pretože kilometre, vyťažiteľnosť a dostupnosť v rámci okresu Levoča je príliš veľká 
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- nemocnica nevie zabezpečiť pár dialýz, dopravnú zdravotnú službu a 24 hodinovú 
pohotovosť 

- riešia to v každej nemocnici 
- treba lobovať, aby mohol byť prevoz pacienta v každej nemocnici z interného                            

na chirurgiu, na ARO platený, pretože takúto intramorálnu činnosť poisťovňa nezaplatí 
- kto to má potom platiť 
- ten materiál som pochopila tak, že je to za účelom zriadenia dispečingu  

a prevádzkovania dopravnej zdravotnej služby. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- žiadosťou z nemocnice bola zmluvu o podnájme ako podnájomcom, kde účelom 
podnájmu je prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- zrejme sa to týka len dopravnej zdravotnej služby 
- bolo by dobre, aby sme imobilných pacientov vedeli na vyšetrenia zabezpečiť v rámci 

nemocnice 
- posunuli sme sa v licencii k MHD v Levoči? 
- doriešme najprv MHD a potom by sme sa mali púšťať do ďalších projektov 
- boli by sme schopný ako mesto prevážať pacientov a prevádzkovať to 
- nebavím sa o AGEL Clinic-u bavím sa o dopravnej zdravotnej službe. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- mrzí ma, že to nebolo prejednané na MR a majetkovej komisii 
- plnenie uznesenia č. 61 z 25 zasadnutia MZ, konaného dňa 22.4.2021 
- pohli sme sa v tých rokovaniach, ako bolo naplnené to uznesenie? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- pohli sme sa, keď doladíme veci v úprave dodatku, bude to predložené na MZ 
- sú tam ešte veci, s ktorými som nesúhlasil. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- nejaký termín si dáme?  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- chcel by som, aby nájomné bolo doriešené už pre rok 2022 
- týkalo sa to nájomného mesto verzus nemocnica 
- na aprílové zastupiteľstvo dúfam, že to predložíme 
- s dátumom od 1.1.2022. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- beriem to na vedomie 
- súhlasím s pani MUDr. Dzurňákovou, že tá firma generuje straty 
- vyrušuje ma to, že prečo to máme v MZ schvaľovať 
- pán primator dokázal si podpísať dodatok nájomnej zmluvy s výpovednou lehotou                

20 rokov 
- považujem to za nezákonné 
- v minulosti boli prípady, keď nájomcovia mestských majetkov bez súhlasu MZ dávali 

do podnájmu priestory 
- jedná sa o 150 m², vyplýva mi z toho, že to máme schvaľovať ako osobitný zreteľ 
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- keď sme minoritný akcionár nie je možné si rozšíriť predmet činnosti o túto dopravnú 
zdravotnú službu? 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- schvaľuje sa vydanie súhlasu, aby nemocnica mohla uzavrieť podnájomnú zmluvu. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- chýba mi odôvodnenie 126,27 eur/mesiac. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- je to ich kalkulácia 
- sú to dve právnické osoby, ktoré si dohodli medzi sebou zmluvu 
- k uzavretiu podnájomnej zmluvy potrebujú súhlas ako vlastníka.  

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- keby sme vychádzali podľa platného VZN, výška nájmu za mesiac by bola podstatne 
vyššia. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- určite, ale oni nie sú našimi zásadami viazaní 
- sú to dve právnické osoby, ktoré si uzatvárajú zmluvu medzi sebou. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- ale v našej budove. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- áno. 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- poopravím MUDr. Ingrid Dzurnákovú, BMA 
- nemám záujem, aby Mesto Levoča prevádzkovalo zdravotnú dopravnú službu 
- prečo Nemocnica Agel Levoča by nemohla vykonávať túto činnosť vo vlastnej réžií? 
- keď je to také stratové prečo to preberá bratislavská firma? 

 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- príjem z podnájmu, je príjmom nemocnice, nie mesta? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- áno. 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- predkladám poslanecký návrh 
- v čase keď nemáme doriešení nájom s nemocnicou, tak by sme sa mali zdržať robiť 

ďalšie podnájmy. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- stačí, keď bude stretnutie v marci? 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- stačí. 
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JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 
- tie priestory sú nevyužité? 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- nie. 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – súhlas s podnájmom 

Hl. za  10 proti  0 zdr  4 nehl 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného: Mestské 
zastupiteľstvo žiada zástupcu mesta vo valnom zhromaždení a zástupcu mesta v predstavenstve 
spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča a.s., aby iniciovali rokovanie s ostatnými výkonnými 
funkcionármi spoločnosti Nemocnice AGEL Levoča a.s., ktorého výsledkom bude rozšírenie 
predmetu činností spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča a.s. o činností za účelom 
prevádzkovania dopravnej zdravotnej služby. 
T: 28.02.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – súhlas s podnájmom 

Hl. za  5 proti  0 zdr  9 nehl 1=neschválené 
/kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený/ 

 
MZ nesúhlasí s tým, aby spoločnosť Nemocnica AGEL Levoča a. s., IČO: 36 594 849,                       
so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča („Nemocnica AGEL“) prenechala časť stavby 
s. č. 3081 – budova LSPP, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1109/1, nachádzajúcej                    
sa v areáli Nemocnice AGEL,  zapísanej v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva                            
č. 204 k. ú. Levoča, ktorú Nemocnica AGEL užíva na základe Nájomnej zmluvy                              
č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, a to nebytové priestory s úžitkovou plochou 
151,60 m2 (podľa nákresu), do podnájmu  spoločnosti AGEL Clinic s. r. o., IČO: 45 725 381, 
so sídlom Jelačičová 8, 821 08 Bratislava, na účel prevádzkovania dopravnej zdravotnej 
služby, s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu.  
T: 28.02.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                 Mgr. Kučka 
 

4. Zmena rozpočtu č. 1  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ, 
Mgr. Kamenický – bližšie vysvetlil.  
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- v príjmovej časti bežného rozpočtu navrhujeme navýšiť  
 podielové dane a 
 príjem poplatku za TKO právnických osôb 

- vo výdavkoch bežného rozpočtu 
 zníženie výdavkov presunom na kapitálové výdavky na Meštiansky dom 

Námestie Majstra Pavla 47 
 navýšenie výdavkov na cirkevné školstvo 
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- príjmy kapitálového rozpočtu 
 navýšenie príjmu z predaja majetku 

- kapitálové výdavky 
 navýšenie na nákup pozemkov na cyklochodník 
 navýšenie výdavkov na vodnú nádrž 
 navýšenie výdavkov na projektovú dokumentáciu na Námestie Majstra Pavla 47 
 výdavky na rekonštrukciu Špitálskej ulice 

- príjmové finančné operácie 
 navýšenie o úver 
 navýšenie čerpania fondových účtov 

- výdavkové finančné operácie ostávajú nezmenené. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ) 

- dávam poslanecký návrh 
 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- vedúci OF vysvetli čerpanie úveru v zmysle poslaneckého návrhu. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- vyvrátilo ma zo stoličky, keď som počul tento poslanecký návrh 
- zobrať úver je fajn, ale nepočul som, aby sa niekto zaoberal tým, že z čoho ho budeme 

splácať 
- musíme používať cudzie zdroje, pretože inak nie sme schopní v tomto meste urobiť nič 
- musíme, ale na to nájsť zdroje, aby sme ich dokázali korektne splácať 
- treba si uvedomiť aké úskalia má rozpočet, ktorý sme schválili v decembri 2021 
- povedal som vtedy, že sa mi páči aký je konzervatívny a je pripravený na rôzne výkyvy, 

ktoré môžu nastať v roku 2022 
- tie prišli veľmi rýchlo aj v denníku Korzár mesto definovalo výdavky na energie 
- zrušili sme depozit, čo bola posledná záchranná brzda 
- treba myslieť na valorizáciu platov a na odmeny na každého zamestnanca 
- keď si to spočítam sme v mínuse 588 000 eur a nepočítam splátku úveru 
- zobrať ďalší úver si vyžaduje hlbšiu analýzu 
- nastavme si tak rozpočet, aby sme ho vedeli komfortne splácať 
- budem dávať poslanecký návrh, aby sme nerokovali o žiadnom úvere a nastavili                       

si parametre rozpočtu tak, aby sme dokázali zložiť rozpočet. 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- dokončili sme Mäsiarsku ulicu, námestie a nevyberáme poplatok za parkovanie 
- prečo nevedieme k poriadku a nenecháme tých ľudí, ktorí chcú zaplatiť za parkovanie, 

aby platili 
- spoločnosť, ktorá prevádzkovala predchádzajúce automaty, od nej máme softvér len ho 

treba aktualizovať 
- oni tvrdili, že Levoča má predpoklad, aby mesačne generovala 8 000 eur tržieb 

z parkovného 
- vyberajme parkovné tam, kde sme oprávnení za to vyberať. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- investičná komisia sa tým zaoberá 
- podľa mojich informácií sa parkovné v centre mesta vyberá 
- sú tu automaty, ktoré prevádzkujeme od spoločnosti EEI 
- prečo sme prijali takú stratégiu ako sme prijali so záchytným parkoviskom, vysvetlím 

len treba prísť na MsÚ 
- v súčasnosti je k dispozícií zdarma 
- spojiť finančnú komisiu s investičnou, aby ste navrhli riešenie 
- spoločnosť, ktorú som spomínal nám je schopná spraviť manuál parkovacieho systému 

v meste 
- je to finančne náročné a treba to zaplatiť a suma sa pohybuje v šesť ciferných číslach 
- na rok 2022 boli vydané štyri parkovacie karty. 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- požičať si úver je to veľká zodpovednosť a malo by to mať pridanú hodnotu 
- hlásim sa k tomuto návrhu 
- máme investičný deficit voči obyvateľom čo sa týka stavu komunikácií 
- výška inflácie je vysoká, v stavebníctve sa odhaduje až okolo 18-20% 
- hospodárenie je nastavené zodpovedné 
- depozit čo si spomínal je zavádzajúci. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- na finančnej komisií sme rozoberali spôsob ako zaviesť poriadok 
- mám trošku iné číslo od spoločnosti ako pán primátor, na konci si ich vymeníme. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- potrebujem počuť z čoho to budeme do budúcna splácať 
- upozorňujem, že máme prebytok rovnajúci sa splátkam úveru, je tam aj ŠFRB 
- ak to znížime pomôžeme si možno tento a budúci rok, ale ďalšie roky nedokážeme 

zložiť rozpočet. 
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- je to zavádzajúce, nie je to tak dramatické 
- z prebytku bežného rozpočtu sme sa dokázali v plnej výške vysporiadať so splátkami 

istín úveru. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- znížili sme úverovú zaťaženosť k 31.12.2021 
- chápem, že sa to môže zdať vysoká suma 
- investičný deficit voči tým uliciam je, a práve preto je tu ten návrh 
- som presvedčený, že tá suma sa dá splatiť do budúcna 
- tento návrh odznel na MR. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- sme tu pre všetkých občanov 
- narodila som sa do nového domu a ulicu sme mali urobenú, keď som išla do dôchodku. 
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JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 
- podporujem PhDr. Mgr. Cvoligu 
- z čoho boli vypočítané sumy v poslaneckom návrhu? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- verejné obstarávania neprebehli 
- je to v zmysle meraní, vychádzajú z reálnych podkladov 
- na MR bola veľká diskusia a zhodli sa urobiť ulice komplexne. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- po schválení úveru na koľko vzrastie úverová zadlženosť mesta? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- približne na úrovni 23%. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- pán zástupca pamätám si ako ste ako poslanec argumentovali nech len mesto neberie 
úvery, nech sa nezadlžuje 

- názor si zastávate ďalej, ale prejavom vôle navonok si myslím, že nebude súhlasiť s tým, 
čo tu už roky zastávate 

- je pravda, že peniaze sú lacné, ale ceny materiálov idú rapídne hore 
- navýšenie pri poslaneckom návrhu o nejakých 100% toho pôvodného úveru mi to príde 

narýchlo pripravené. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- naposledy sme si požičiavali za 0,03% alebo 0,05%? 
 

Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 
- 0,05% to je krátkodobý úver, dlhodobý úver bude trošku drahší. 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- neustúpil som so svojej zásady 
- stále trvám na tom, že keď si požičiam peniaze, tak musia mať pridanú hodnotu 
- na budúci rok by sme potrebovali viac peňazí na rekonštrukciu 
- iniciatíva vznikla pri diskusii na MR. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- máme investičný plán na rok 2022 
- ten poslanecký návrh je v tom investičnom pláne, alebo je to nová investícia? 
- vedúci nám na finančnej komisií neodporúčal brať nové úvery, pretože nie sme schopní 

splácať teraz istiny a môžeme si ich rozdeliť až na rok 2024 
- úverová zaťaženosť mesta sa ukáže až neskôr 
- to znamená, že reálne čísla sú oveľa väčšie ako je táto tabuľka 
- investičný plán je braný máme to rozpočtované? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- investičný plán predkladalo investičné oddelenie. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- som toho názoru, že korešponduje 
- mali ste materiál TSML, že ktoré chodníky a komunikácie sú v najhoršom stave 
- tieto ulice boli ako nosné na rok 2022. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- s poslaneckého návrhu Mgr. Kramarčíka sa stáva množné číslo 
- Mgr. Kramarčík na základe čoho vybral ulice, je to výstup investičnej a finančnej 

komisie 
- pýtam sa prečo tam nie je Kláštorská ulica 
- dám poslanecký návrh na Rekonštrukciu Kláštorskej ulice a 2 000 000 eur                                  

na vybudovanie nových mostov na sídlisku Západ, staré sú v dezolátnom stave 
- prestáva ma to baviť 
- skončme túto diskusiu 
- presuňme to naspäť na finančnú a investičnú komisiu a povedzme si aký typ úveru 

chceme nastaviť 
- vygenerujem Vám toľko poslaneckých návrhov a potom chcem vidieť kto nebude 

hlasovať za. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- na MZ padajú akékoľvek poslanecké návrhy 
- konkrétne Kláštorskú ulicu vieme zrekonštruovať aj z projektových zdrojov 
- tie ulice sa nedajú z iných zdrojov 
- súhlasím, že investičný dlh je na Kláštorskej, na mostoch. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- je najjednoduchšie zobrať úver 
- by ma zaujímala aj parkovacia politika a nevymožené pohľadávky 
- mimo úverov treba hľadať peniaze z vlastných zdrojov 
- zameral by som sa na tie peniaze, ktoré máme vo vzduchoprázdne 
- z nich by sme možno dokázali tie chodníky spraviť. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- pustili sme sa na cestu vymáhania pohľadávok bez ohľadu na to kto je dlžník  
- aj týmto smerom sa snažíme naplniť mestskú pokladnicu 
- Helske nám k 15.2.2022 dlhuje na nájomnom a poplatkoch cez 87 000 eur  
- nebol som pri tvorbe, bol som tiež iba poslancom  
- budem rád ak sa nám podarí vymôcť aj tých 87 000 eur plus ďalšie poplatky na rok 

2022 voči spoločnosti Helske, ktoré presahujú čiastku 100 000 eur 
- súhlasím s tebou, pretože tam máme peniaze aj na chodníky. 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- prvá prognóza je, že 190 000 eur zapájame do rozpočtu 
- zodpovedne splácame istinu 
- sme tu preto, aby sme plnili zákonné nároky obyvateľov 
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- dosť nepravdepodobné je to čo povedal JUDr. Murín, že ceny pôjdu dole a urobíme                
to lacnejšie ako tohto roku, skôr opak bude pravdou. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- alfou a omegou je, že pri úvere 1 189 050 eur ideme z 18% zadlženosti na 23,5% 
- iný pohľad je na cash-flow. 

 
PaedDr. Ľubomír Repaský (poslanec MZ) 

- som za to, aby sa chodníky robili 
- som aj za úver, ale súhlasím aj s kolegom PhDr. Mgr. Cvoligom 
- chcem sa opýtať vedúceho finančného oddelenia či brať alebo nebrať 
- tak ako povedal kolega Ing. Novotný úver ide ruka v ruke s parkovacou politikou 
- stav, ktorý je s parkovaním v meste je tragický a treba s tým niečo robiť 
- turista, keď obíde námestie a nemá kde zaparkovať, už tu viacej nepríde. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- je to problém, ktorý treba riešiť 
- dáme to na aprílové MZ 
- v Dubrovníku sa platí 5 eur/hod. parkovania, tiež je v Unescu. 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2022 konštatovali, že nám úverová zadlženosť klesá, 
vytvára priestor na čerpanie nového úveru 

- prebytok bežného rozpočtu, ktorý vytvárame, je tak nízky, že nám čerpanie nového 
úveru neumožňuje 

- čerpať úver až po roku 2024, ak nám to banka umožní 
- zoberieme veľký úver, ktorým prefinancujeme existujúce úvery aj nové investičné akcie 
- bolo by dobre zvolať pracovné stretnutie. 

 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- v tomto volebnom období sa nenašiel spôsob riešenia efektívnej parkovacej politiky 
a odpadového hospodárstva 

- prichádzame o peniaze, ktoré by sme mohli použiť na financovanie investičných akcií  
- myslím si, že budeme odkázaní aj na schválenie úveru 
- ideme čerpať úver s odloženou splátkou úveru alebo sa ide čerpať nový úver                     

na refinancovanie už existujúcich úverov? 
- pri schválení poslaneckého návrhu nie je potrebné dopracovať aj zmenu rozpočtu 
- nebude vhodnejšie odložiť diskusiu do aprílového MZ.  

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- pokiaľ prejde tento poslanecký návrh bude súčasťou zmeny rozpočtu 
- bude lepšie ak zoberieme jeden veľký úver na refinancovali ním existujúce úvery                

aj tieto investičné akcie. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- je to výhodnejšie aj pre nás, aby sa zobral úver 4,2 mil. eur aj percento úrokov by bolo 
iné. 
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JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 
- ako sa to prejaví na zadlženosti a výške splátky? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- na výške splátky sa prejaví znížením splátky istiny. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- dva roky si pomôžeme ale následne roky to bude ťažšie 
- poslanecký návrh, aby sme nezapájali úver Špitálska ulica do zmeny rozpočtu 
- požadujem nastaviť prebytok hospodárenia na roky 2023, 2024, ktorý bude schopný 

splácať úver. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- vedenie mesta to má dobre premyslené a nemyslím si, že by išlo do rizika 
- treba pozerať, aby mesto napredovalo 
- poskytnúť ľuďom také služby, ktoré očakávajú cesty, chodníky a pod. 
- škoda, že sme nedebatovali na finančnej komisii o tom, bola by kratšia diskusia 
- podporím tento návrh. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nedovolili by sme si ísť do extrému, aby sme to neboli schopní splácať 
- snažili sme si vytvoriť rezervu, aby sme boli schopní niečo také predložiť. 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- príjem bežných výdavkov sa nedá nafúknuť 
- príjem bude navýšený v položke daňových príjmov 
- veľmi ťažko dokážeme robiť investičné veci bez toho aby sme si nepožičali 
- sme schopní postaviť vyrovnaný rozpočet ako zákon káže 
- samostatne by sme mali schvaľovať Špitálsku ulicu. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- máme uznesenie na rekonštrukciu Špitálskej ulice 
- PhDr. Mgr. Cvoliga dal poslanecký návrh a teraz dáva poslanecký návrh Špitálsku ulicu 

nerealizovať. 
 
Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ) 

- keď bola športová komisia preskočená a išli sa rozdávať peniaze nikomu nevadilo 
- nevidím problém v navýšený úveru, aby aj iní ľudia mali chodníky spravené. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- chcem vás vyzvať k obozretnosti 
- pokiaľ sme na hrane dať nohu z plynu ľahko dole 
- pri IBV Plantáže a Krupný jarok trh určí ceny, už išli ceny hore 
- PhDr. Mgr. Cvoliga, ja a vedúci FO upozorňujeme, kde sme na hrane a máme obavy 

z vystavenia mesta riziku 
- vedenie sa bije do hrudi, že my to dáme. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- porovnávať IBV Plantáž a IBV Krupný jarok je neporovnateľné 
- IBV Krupný jarok sú hotové všetky inžinierske siete, poniektorí začali stavať skôr                  

ako dostali stavebné povolenie z titulu nárastu cien 
- IBV Plantáž pri tejto rýchlosti nebude hotová ani v roku 2025, v roku 2017                             

sme predávali pozemky a nie sú tam žiadne inžinierske siete 
- prebieha tam stavebné konanie, investor mení projekt tretíkrát 
- nie je tam urobené nič  
- to sú naše príjmy aj investorove. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- ospravedlňujem sa debata by mala byť vecná 
- nebudem predkladať môj poslanecký návrh, asi ho stiahnem 
- nastavme si ďalšie parametre, aby nebol problém v budúcnosti zobrať úver 
- investičný dlh je všade 
- schopnosť mesta generovať prebytok na investičné akcie je nulový 
- jediná šanca je kryť investičné akcie úverom. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- Levoča bola skvelo odprezentovaná Potulky s Vandalom a večera s Havranom 
- v zábere boli cesty od Košickej brány smerom do mesta v dezolátnom stave 
- som za to, aby sa Špitálska ulica robila 
- chcela by som poprosiť Mgr. Kramarčíka, aby naformuloval poslanecký návrh 

v písomnej podobe. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- pri financiách treba vytvoriť pracovné miesta, aby mesto napredovalo 
- nie za každú cenu niečo rekonštruovať 
- je krásne námestie, ale prázdne, podniky pozatvárané 
- investovať peniaze do mestského podniku 
- ohľadom stretnutia poslancov pred MZ, keď sa na niečom dohodne malo by to platiť. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- mesto je v dobrej investičnej výstavby, v ktorej treba pokračovať 
- všetci robíme pre občana Mesta Levoča. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- ocením, čo požaduje poslankyňa MUDr. Dzurňáková, MBA 
- vyráža mi to dych Mgr. Kramarčík 
- v trojročnej poslaneckej praxi Mgr. Kramarčík premieľať športové tematiky, školstvo 
- ani v kútiku duše by som nepredpokladal, že hybridne zastupuješ niekoho z vedenia 

mesta 
- len mi vysvetli, že ako ťa ovplyvnil nejaký duch svätý alebo kto na teba vzišiel, že nám 

tu sypeš takéto navýšenie rozpočtu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- poslanec Mgr. Kramarčík vráť sa k tým 40 000 eur z minulého MZ na Novoveskú cestu 
chodník. 
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Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 
- to bolo na most na Juríkovú lúku. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- 40 000 eur na Novoveskú cestu. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ) 

- na MR tam to bolo navrhnuté 
- poslanci čo sme sa zišli pred rokovaním MZ, tak sme to rozoberali 
- nesúhlasím s poslancom JUDr. Murínom, že na tých diskusiách na čom sme sa dohodli, 

tak to neplatilo 
- na tejto diskusii dostaneme na naše otázky odpovede 
- to je aj moja odpoveď na poslanecký návrh 
- nemám žiadne politické ambície, aby som si teraz pripravoval polievku do ďalšieho 

volebného obdobia 
- sme tu na to, aby sme niečo pre mesto urobili a dokončili dlh voči občanom mesta 
- bol som jeden z iniciátorov Krupného jarku 
- je mesto schopné splácať taký vysoký úver a či sme ho schopní vykryť? 

 
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka mesta) 

- prekvapil ma tento návrh 
- v materiáloch absentuje 
- čerpanie úverov bez možnosti ich krytia je rizikové 
- každý by sa mal prikrývať perinou na akú má, akú je schopný si obstarať 
- sme tak špecifické mesto z množstvom pamiatok, ktoré generuje ďalšie výdavky 
- zobrať úver na plnenie investičných aktivít je samozrejme 
- ľudia si zaslúžia, aby bolo mesto bezpečné, kvalitné školstvo aj infraštruktúru. 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- stav a poslanecký návrh pokladám za zákonný 
- jedna z hlavných tém je likvidita istiny 
- covid postihol celý svet  
- dúfajme, že ekonomika sa stabilizuje 
- snažili sme sa hospodáriť efektívne, aby sa v meste robilo 
- obmedzila sa výroba vo veľkých fabrikách, prejavilo sa to v našich príjmoch. 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- vidíte predpokladaný vývoj úverovej zadlženosti na roky 2021, 2022 pri čerpaní úveru 
vo výške 1 200 000 eur 

- percentuálna zadlženosť nie je pre mesto problém 
- pravidelne splácame úvery, preto percentuálna zadlženosť klesá 
- problém je to ako budeme splácať nový úver, či budeme mať na splátky istín úveru 
- schopnosť mesta splácať istiny nového úveru je nulová 
- čaká nás rast energií, odmeny zamestnancov vo verejnej správe, valorizácia platov 
- neprichádza do úvahy navýšenie splátok úveru  
- pri čerpaní úverov sme sa snažili kontinuálne nahrádzať starý úver novým úverom 
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- možnosti čerpania úveru v roku 2022 
- variant A – čerpanie úveru s odloženou splátkou istiny do roku 2024 
- variant B – čerpanie nového úveru a refinancovanie už existujúcich úverov v roku 2022. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- tá druhá varianta je oveľa výhodnejšia pre mesto 
- počkajme mesiac. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nemôžme nič obstarávať pre mesto. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- daj nám dva týždne a pripravíme variantu 
- schválime taký paškvil. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- to je tvoj názor, že je to paškvil 
- tvoj názor bol aj pri 40 000 eur na Novoveskú cestu, že odkiaľ si to poslanec                               

Mgr. Kramarčík vymyslel 
- býva na tej ulici, ľudia ho pýtajú ten chodník. 

 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  10 proti  0 zdr  3 nehl  2 
 

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Mgr. Jaroslava Kramarčíka: V položke prijatie 
úveru tento navýšiť z 594 000,- eur na 1 189 050,- eur a to s účelom použitia na: 
Rekonštrukcia Špitálska ul. 594 000,- 
Rekonštrukcia M. R. Štefánika ul. 139 000,- 
Rekonštrukcia Za sédriou ul. 186 050,- 
Rekonštrukcia I. etapa Ružová ul. 95 000,- 
Rekonštrukcia chodníka Gerlachovská ul. 85 000,- 
Výstavba spevnených plôch sídl. Rozvoj 90 000,- 
Čiastky odsúhlasené podľa merania TS a investičného oddelenia mesta. 
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  13 proti  1 zdr  0 nehl  1 
 

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č.1 – rozpočtové opatrenie č. 1/a, 1/b, 1/c, 1/d mesta Levoča 
na rok 2022. 
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 21  
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  14 proti  1 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu  nasledovne: 
 

Účel použitia 
schválené 

použitie 
zmena 

č.1 
Po zmene 

PD 45 000   45 000 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 78 077   78 077 
Priechody pre chodcov 4 700   4 700 
Cyklochodník 48 625   48 625 
Cyklochodník - pozemky   121400 121 400 
Rekonštrukcia chodníka – Novoveská cesta 40000   40 000 
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok 30000   30 000 
VO Žel. riadok  15000   15 000 
Radnica NMP 2 36504   36 504 
NMP 47 PD 1325   1 325 
Vodozádržné opatrenia 25 000   25 000 
Rek. a modernizácia autobusovej stanice 5 000   5 000 
Odkanalizovanie  mestskej časti Závada 11505   11 505 
ZŠ G. Haina 69887   69887 
Spolu na kapitálové výdavky 410 623 121 400 532 023 

T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  14 proti  1 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje použitie rezervného fondu  nasledovne.  
 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

Po 
zmene 

Vodná nádrž Levoča 0 168000 168 000 
      0 
Spolu na kapitálové výdavky 0 168 000 168 000 

T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  13 proti  0 zdr  2 nehl 0 
 

MZ  schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru na rekonštrukciu Špitálskej ulice vo výške               
594 000 eur.  
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- uznesenie na každý jeden úver potrebujeme osobitne do banky aj na verejné 

obstarávanie. 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  12 proti  0 zdr  3 nehl 0 
 

MZ  schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru na rekonštrukciu  ul. Za sédriou vo výške                   
186 050 eur.  
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  12 proti  0 zdr  3 nehl 0 
 

MZ  schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru na rekonštrukciu  ul. M. R. Štefánika vo výške                  
139 000 eur.  
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  12 proti  0 zdr  3 nehl 0 
 

MZ  schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru na rekonštrukciu  ul. Ružová vo výške 95 000 eur.  
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  12 proti  0 zdr  3 nehl 0 
 

MZ  schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru na rekonštrukciu  ul. Gerlachovská vo výške             
85 000 eur.  
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 1 

Hl. za  12 proti  0 zdr  3 nehl 0 
 

MZ  schvaľuje čerpanie dlhodobého úveru na výstavbu spevnených plôch sídl. Rozvoj                      
vo výške 90 000 eur.  
T: 17.02.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
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5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktorým sa ruší Všeobecne 
záväzné  nariadenia mesta č.  7/2017 a č. 2/2018 o poskytovaní 
sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté 
sociálne  služby na území  mesta   Levoča     

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
PaedDr. Choborová – bližšie vysvetlila. 
 
PaedDr. Mária Choborová (vedúca OŠSVaZ, ŠÚ) 

- dôvodom na návrh je výška úhrady za jedno teplé jedlo - obed pre prijímateľa sociálnej 
služby v jedálni Nám. Majstra Pavla č. 50 

- prehodnotili sa reálne náklady na prípravu jedného teplého jedla  
- boli zohľadnené aj dostupnosť sociálnej služby a výška príjmu. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- pracujem v tejto komisii 
- dôchodcovia sú zrejme spokojní so stravou a stále viac obedov sa poskytuje našim 

dôchodcom 
- ľudia sú spokojní, majú takú dávku, že niektorí si pochvaľujú, že majú to aj na večeru 
- dôchodky sú také aké sú, preto som rada, že mesto poskytuje doplatok týmto občanom. 

 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2 /2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenia mesta č.  7/2017 a č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe 
a výške úhrady za poskytnuté sociálne  služby na území  mesta   Levoča    

Hl. za  12 proti  0 zdr  0 nehl 3 
 

MZ berie na vedomie, že k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2022 o poskytovaní 
sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytované sociálne služby na území mesta 
Levoča nebol v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky.  
T: ihneď        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2022, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné 
nariadenia mesta č.  7/2017 a č. 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe 
a výške úhrady za poskytnuté sociálne  služby na území  mesta   Levoča   

Hl. za  12 proti  0 zdr  0 nehl 3 
 

MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o poskytovaní sociálnych služieb 
a o spôsobe a výške úhrady za poskytované sociálne služby na území mesta Levoča. 
T: 01.03.2022        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
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6. Návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, 
ktorá spočíva vo vyradení zo siete škôl a školských zariadení  
Elokované pracovisko Základnej umeleckej školy Gašpara 
Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej školy, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča, v zriaďovateľskej 
pôsobnosti  mesta Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
PaedDr. Choborová – bližšie vysvetlila. 
 
PaedDr. Mária Choborová (vedúca OŠSVaZ, ŠÚ) 

- od 1.1.2022 ministerstvo novelou žiada, aby boli elokované pracoviská vyradené                    
zo siete škôl 

- toto pracovisko bolo zaradené do siete škôl 1.9.2018 
- doposiaľ nemalo ani jedného žiaka 
- považujeme ho, preto za neúčelové 
- nebol prejavený záujem zo strany žiakov ani rodičov.  

 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorá spočíva             
vo vyradení zo siete škôl a školských zariadení  Elokované pracovisko Základnej 
umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej školy, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0 nehl 3 
 

MZ schvaľuje návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorá spočíva                    
vo  vyradení zo siete škôl a školských zariadení  Elokované pracovisko Základnej umeleckej 
školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej školy, Námestie 
Majstra Pavla 48, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča. 
T: 01.03.2022        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Návrh na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských zariadení, ktorá spočíva                   
vo vyradení zo siete škôl a školských zariadení  Elokované pracovisko Základnej 
umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej školy, 
Námestie Majstra Pavla 48, Levoča, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0 nehl 3 
 

MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu na vykonanie zmeny v sieti škôl a školských 
zariadení, ktorá spočíva vo  vyradení zo siete škôl a školských zariadení Elokované pracovisko 
Základnej umeleckej školy Gašpara Haina 37, Levoča, ktoré je súčasťou Základnej  umeleckej 
školy, Námestie Majstra Pavla 48, v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Levoča, neboli 
uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 01.03.2022        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
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7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022   
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
PaedDr. Choborová – bližšie vysvetlila. 
 
PaedDr. Mária Choborová (vedúca OŠSVaZ, ŠÚ) 

- poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na športovú činnosť 
- návrh na základe žiadosti jednotlivých školských klubov a organizácií. 

 
Miroslav Dunčko (poslanec MZ) 

- z rozpočtu mesta  bolo na šport pridelených 55 000 eur 
- 10 % je v právomoci primátora 
- 5 % je na akcie 
- o akcie si môžu požiadať kluby ak majú šikovných športovcov 
- zvyšných 46 750 eur sme rozdelili podľa tabuľky 
- informovali sme kluby, aby do konca mesiaca február dodali činnosť za rok 2021 
- začiatkom marca urobíme prezentáciu, kedy kluby majú svoju činnosť predniesť. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ)  

- nevidím 92 Tenisový klub medzi žiadateľmi. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- na MR boli dva materiály 
- po MR sa jeden materiál schválil a tam bol aj Tenis club 92 
- budúci víkend bude stretnutie bežkárov Levoča 
- zo svojej právomoci dám 1 000 eur 
- neskôr prišla žiadosť, nebolo to prerokované v MR 
- 26.5.2022 by malo byť vyhodnotenie športovcov Spiša v Levoči (Levoča, Spišská Nová 

Ves, Gelnica a Spišské Podhradie) 
- prídu výzvy na športové kluby na nominácie športovcov Spiša. 
 

 
UZNESENIE č. 33  
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0 nehl 3 
 

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

Pč. Názov športového klubu Schval. 
dotácia 

1. FK 05 Levoča 8500,00 € 
2. HK Slovan Levoča 6000,00 € 
3. BK Slovenský orol 4100,00 € 
4. HK Spiš Indians 6500,00 € 
5. Klub sebaobrany WING TSUNG, ESCRIMA      4000,00 € 
6. o.z. Cyklo Spiš Levoča 4050,00 € 

 
T: ihneď        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
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8. Projekt: NKP  mestské opevnenie – oprava hradbového múru na 
juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia   

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- návrhy na podanie projektov v rámci projektu Obnovme si svoj dom na rok 2022 
- prvý projekt je na opravu hradobného múru 
- v každom materiály je uvedené o akú čiastku sa uchádzame a koľko je naše 

spolufinancovanie. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- z Pláne obnovy je 650 000 000 eur na kultúrne pamiatky 
- Ministerstvo kultúry nepripravuje samostatnú výzvu na revitalizáciu hradobných 

systémov? 
- jedná sa o štyri, päť miest – Levoča a Bardejov sú súčasťou medzinárodného projektu, 

ktoré riadi priamo Brusel 
- netreba otvoriť samostatnú špecifickú výzvu na revitalizáciu hradobných systémov? 
- pôjdu desiatky miliónov eur len na Levoču 
- je to historická šanca, lebo je tam 220 000 000 eur na takéto pamiatky 
- bolo mi poradené z ministerstva kultúry napísať podmienky draft výzvy. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- spomínala mi to Mgr. Babicová. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- bolo by potrebné napísať s Mestom Bardejov draft výzvy a poslať na ministerstvo 
kultúry, lebo zatiaľ hľadajú možnosti kde a akým spôsobom budú peniaze míňať. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- Plán obnovy odolnosti 200 000 000 eur má na starosti ministerstvo dopravy 
- dali sme tam jednu nehnuteľnosť 
- nakoniec sme dali tri nehnuteľnosti na základe telefonickej výzvy ministerstva dopravy 

s celkovým objemom asi 12 000 000 eur, lebo reálne nemajú, kde tie prostriedky 
vyčerpať. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- mali by sme sa uchádzať, len neviem či sme boli úspešní na zameranie hradieb hradného 
systému a riešiť financie na projektovú dokumentáciu 

- je tam 207 000 000 eur na ministerstve kultúry  
- potrebuje, aby sa urobila špecifická výzva na mestá, ktoré majú hradobné systémy  
- skúsme sa pozrieť v akej fáze sme 
- žiadali sme výškopis, polohopis 
- štúdiu máme a ísť aj do výzvy na projektovú dokumentáciu. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- komunikujem o tom s primátorom Bardejova. 
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PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 
- Mgr. Babicová ma informácie čo sa týka medzinárodného projektu, tak by som to 

využil. 
 

Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 
- ďalší projekt je architektonicko-historický výskum, kde sa uchádzame o peniaze                      

na spracovanie dokumentácie na tento výskum 
- je to nesystémové, pretože na hradby do Bardejova dali okolo 500 000 eur 
- máme spracovanú dokumentáciu a uchádzame sa ešte o jeden projekt na bývalý detský 

raj. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- považoval by som za kľúčové sa venovať tejto téme, je to na desiatky rokov. 
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- tá koordinácia s ministerstvom kultúry nie celkom funguje. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- uvidíme čo nám vypadne z ministerstva kultúry. 
 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Projekt: NKP  mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje predloženie projektu  „NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru 
na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF                               
č. 2741/9“ 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 2022, podprogram 1.2 Obnova 
kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
              Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Projekt: NKP  mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „NKP mestské opevnenie – oprava hradbového 
múru na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF 
č. 2741/9“ vo výške 1 300,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 36 
K bodu: Projekt: NKP  mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa predmetu 
projektu „NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnej strane mestského opevnenia SO 01 Úsek I-IV, ÚZPF č. 2741/9“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
 

9. Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie               
do infraštruktúry mesta Levoča – architektonicko – historický 
výskum I. etapa 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- spomínal to pán zástupca. 

 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry 
mesta Levoča – architektonicko – historický výskum I. etapa. 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 
MZ schvaľuje predloženie projektu  „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie 
do infraštruktúry mesta Levoča – architektonicko-historický výskum - I. etapa“ v rámci 
výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a v zmysle § 5 ods.2 zákona                           
č. 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, 
program Obnovme si svoj dom 2022, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry 
mesta Levoča – architektonicko – historický výskum I. etapa. 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho 
zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – architektonicko-historický výskum - I. etapa“ 
vo výške 330,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 39 
K bodu: Projekt: Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho zapojenie do infraštruktúry 
mesta Levoča – architektonicko – historický výskum I. etapa. 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber spracovateľa 
architektonicko-historického výskumu pre projekt „Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho 
zapojenie do infraštruktúry mesta Levoča – architektonicko-historický výskum -                                  
I. etapa“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
 

10. Projekt: Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 v Levoči – 
projektová dokumentácia  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 v Levoči, ÚZPF č. 2750/1 – 
projektová dokumentácia 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č.20 v Levoči, 
ÚZPF č. 2750/1 – 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 
2022, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 
dedičstva. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 v Levoči, ÚZPF č. 2750/1 – 
projektová dokumentácia 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 
v Levoči, ÚZPF č. 2750/1 – projektová dokumentácia“ vo výške 630,-EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 42 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č. 20 v Levoči, ÚZPF č. 2750/1 – 
projektová dokumentácia 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber spracovateľa projektovej 
dokumentácie pre projekt „Dom meštiansky na Kláštorskej ulici č.20 v Levoči, ÚZPF                  
č. 2750/1 – projektová dokumentácia“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 

 
11. Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 

v Levoči – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády  
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1 
– obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0 nehl 1 
 

MZ schvaľuje predloženie projektu  „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 
v Levoči, ÚZPF č. 2940/1 – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády“ 
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 2022, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok 
v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF                       
č. 2940/1 – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády 

Hl. za  15 proti 0  zdr 0       nehl 0 
 

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 
v Levoči, ÚZPF č. 2940/1 – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády“                        
vo výške 628,-EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 45 
K bodu: Projekt: Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF                       
č. 2940/1 – obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na výber zhotoviteľa predmetu 
projektu „Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla č. 51 v Levoči, ÚZPF č. 2940/1 – 
obnova a výmena stolárskych výrobkov uličnej fasády“. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
                Mgr. Kučka 
 
 

12. Projekt: Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č.2 
v Levoči – reštaurátorské práce  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- súčasťou veľkej rekonštrukcie radnice sú reštaurátorské práce 
- môžeme sa uchádzať o finančné prostriedky na samotné reštaurátorské práce, preto 

predkladáme tento projekt prostredníctvom Obnovme si svoj dom na rok 2022. 
 
 
UZNESENIE č. 46 
K bodu: Projekt: Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF č. 
2891/1 – reštaurátorské práce 

 Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje predloženie projektu  „Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č. 2 
v Levoči, ÚZPF č. 2891/1 – reštaurátorské práce“ 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 
2022, podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho 
dedičstva. 
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Projekt: Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla č.2 v Levoči, ÚZPF č. 
2891/1 – reštaurátorské práce 

 Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „Radnica s areálom na Námestí Majstra Pavla 
č. 2 v Levoči, ÚZPF č. 2891/1 – reštaurátorské práce“ vo výške 7 228,-EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu.  
T: ihneď        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Babicová 
               Mgr. Kučka 
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13. Informácia o vydaní doplnku č. 33 k organizačnému poriadku 
Mestského úradu Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- dochádza k zmene na oddelení školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva a školský úrad 
- sú tam traja zamestnanci, vedúca oddelenia a dve zamestnankyne 
- vytvorili sme pracovné miesto na tomto oddelení, do budúcna ho chceme obsadiť 
- materiál berieme na vedomie. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- to je to miesto čo bolo zrušené? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- áno ideme ho dať naspäť 

 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 33 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 01. 01. 2022. 
T: 28. 02. 2022        Z: Ing. Lisoňová 

      Mgr. Kučka 
 

 
14. Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2021   
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Petruška – bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Peter Petruška (dočasne poverený vedením MsP ) 

- Mestská polícia fungovala v roku 2021 v personálnej oblasti s minimálnymi rozdielmi 
oproti predchádzajúcim rokom.  

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- môže tu zaznieť odpoveď na otázku poslanca Ing. Roberta Novotného, či sa sankcionujú 
tí, ktorí boli priestupkovo riešení. 

 
Mgr. Peter Petruška (dočasne poverený vedením MsP ) 

- máte tabuľku rozdelenia priestupkov 
- v roku 2021 boli v rámci možnosti riešené priestupky v oblasti parkovania 
- väčšina dopravných priestupkov je riešených na námestí alebo v centrálnej mestskej 

zóne 
- situácia je dostatočne riešená, aj keď rezervy stále sú 
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- riešili sa aj záležitosti proti pandemických opatrení alebo iných činnosti, ktoré vykonáva 
mestská polícia . 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- uvažuje mesto o ďalšom pracovnom mieste na príslušníka mestskej polície? 
- pešie policajné hliadky sú potrebné, aby bezpečnosť bola 100%. 

 
Mgr. Peter Petruška (dočasne poverený vedením MsP ) 

- je to záležitosť finančná. 
- potreba je, stavy treba rozšíriť. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- uvažujeme o posilnení 
- bude to záležať na novom náčelníkovi 
- k MOPS bol predpoklad toho, že nastúpia 1.2.2022 
- nemáme podpísanú zmluvu s Ministerstvom vnútra 
- keď nám Ministerstvo vnútra doručí podpísanú zmluvu predpokladám, že od 1.3.2022 

môžu začať pracovať MOPS-ky na 15 mesiacov 
- nie je to vinou mesta, že MOPS-ky nepracovali kontinuálne ďalej. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- v akom štádiu je odchyt psov 
- máme zmluvu s útulkami, berú od nás odchytených psov. 

 
Mgr. Peter Petruška (dočasne poverený vedením MsP ) 

- oslovili sme útulky v bližšom aj širšom okolí 
- v roku 2021 sa nám podarilo uzavrieť zmluvu s útulkom s Vranovom nad Topľou 
- jedine oni nám vyšli v ústrety 
- koterce sú v nevyhovujúcom stave a v obytnej zóne 
- s primátorom sme mali rozhovor ohľadom nových priestorov v lepšej lokalite                        

pre koterce mimo obytnej zóny 
- rozoberali sme aj zakúpenie nových klietok 
- táto nová lokalita by mali byť v areáli čističky odpadových vôd. 
 

RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 
- do Vranova nad Topľou ste už viezli nejaké zvieratka? 

 
Mgr. Peter Petruška (dočasne poverený vedením MsP ) 

- jeden psík bol umiestnený v danom zariadení. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- dosť ďaleko. 
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- odchytiť a ísť so psíkom do Vranova nad Topľou nie je riešenie 
- rieši sa aj materiálno-technické zabezpečenie 
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- hľadáme dodávateľa, výrobcu na koterce 
- zámerom je urobiť stretnutie s aktivistami, ktorí by si to zobrali a venovali sa tomu 
- ročne by sme prispievali na prevádzku  
- pevne verím, že v najbližších týždňoch by sme mohli mať vlastný útulok 
- chceme nájsť dobrovoľníkov, ktorí by tomu venovali pozornosť. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- chápem iniciatívu starostlivosti o túlavých psov 
- stáva sa, že živé zvieratá sa dávajú ako darček a nakoniec skončia na ulici 
- riešime cez sociálne siete psíkov, mačičky a k našim spoluobčanov sme ľahostajní 
- príklad zo sídliska Západ: dotyčný občan bez ohľadu kto to bol tam ležal od večera            

do rána, ráno prišli policajti a bol mŕtvy 
- nikto to neriešil na sociálnych sieťach  
- je zaujímavé akí sme ľahostajní k ľudskému životu. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- sledujete ako sa dróny využívajú v iných mestách, krajinách? 
- chcel by som, aby mesto zafinancovala jazykovú prípravu mestských policajtov 
- bola by to dobrá investícia 
- mesto by vedelo pomôcť aj turistom. 

 
Mgr. Peter Petruška (dočasne poverený vedením MsP ) 

- uvítali by sme jazykové kurzy do budúcna 
- o drónoch sme neuvažovali, ale skúsime si to naštudovať aj legislatívne. 

  
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- pri vchode do divadla sú dve krabičky s jedlom pre zvieratá 
- skúsme to odkonzultovať, aby to ľudia nerobili 
- je to cukráreň pre zvieratká. 

 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči za rok 2021 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ berie na vedomie Správu o činnosti MsP  za rok 2021. 
T: ihneď         Z: Mgr. Petruška 
 
 
 

15. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča   
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- návrh na vymenovanie náčelníka MsP s účinnosťou od 1.3.2022 



35 
 

- v materiáloch je návrh na tajnú voľbu 
- navrhnutý je Mgr. Robert Jendričák 
- komisia by pracovala v zložení JUDr. Pavol Papcun, JUDr. Ľubomír Murín 

a predsedníčka komisie by bola poslankyňa Anna Kravecová 
- zrátajú sa hlasy 
- ak by nebol zvolený ostáva povereným náčelníkom MsP Mgr. Peter Petruška. 

 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča 

Hl. za  13 proti  0 zdr  2 nehl 0 
 
MZ schvaľuje, že o vymenovaní náčelníka Mestskej polície Levoča sa bude rozhodovať 
tajným hlasovaním.  
T : 17. 02. 2022        Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka  
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0 nehl 1 
 
MZ berie na vedomie, že kandidátom na funkciu náčelníka Mestskej polície navrhnutým 
primátorom mesta je Mgr. Robert Jendričák.  
T : 17. 02. 2022        Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka  
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča 

Hl. za  11 proti  0 zdr  3 nehl 1 
 

MZ schvaľuje volebnú komisiu v zložení: 1. Anna Kravecová, 2. JUDr. Ľubomír Murín,               
3. JUDr. Pavol Papcun.  
T : 17. 02. 2022        Z: Ing. Lisoňová 
               Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča 

Hl. za  14 proti  0 zdr  1 nehl 0 
 
MZ berie na vedomie, že volebná komisia si zvolila zo svojho radu predsedu Annu Kravecovú, 
ktorý bude viesť priebeh tajného hlasovania.  
T : 17. 02. 2022        Z: Ing. Lisoňová 

      Mgr. Kučka  
 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- prítomných poslancov je 15, bolo rozdaných 15 hlasovacích lístkov, odovzdaných 15 
- proti 3, za 12 
- zvolený. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- ďakujem poverenému náčelníkovi Mgr. Petrovi Petruškovi za jeho činnosť 

zastupujúceho náčelníka MsP 
- novému náčelníkovi chcem popriať veľa pracovných úspechov, aby sa mu podarilo                 

to čo odprezentoval počas vypočutia na kandidátov MsP zaviesť aj do praxe. 
 
 
UZNESENIE č. 54  
K bodu: Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 

MZ berie na vedomie správu volebnej komisie, z ktorej vyplýva, že bolo rozdaných                               
15 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 15 hlasovacích lístkov, 15 hlasovacích lístkov                        
je platných.  
T : 17. 02. 2022        Z: Ing. Lisoňová  

      Mgr.  Kučka  
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 
Mgr. Robert Jendričák získal v tajnom hlasovaní 12 platných hlasov.  
T : 17. 02. 2022        Z: Ing. Lisoňová  

      Mgr. Kučka  
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície Levoča 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0 nehl 0 
 
MZ vymenúva na základe návrhu primátora mesta s účinnosťou od 01. 03. 2022 do funkcie 
náčelníka Mestskej polície Levoča Mgr. Roberta Jendričáka, v súlade s ustanovením § 2 ods. 3 
zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.  
T : 01. 03. 2022        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
 
 

16. Interpelácie poslancov MZ 
 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- v mene svojom, aj v mene členov mestskej organizácie protifašistických bojovníkov by 
som chcela poprosiť mesto o prípadnú finančnú podporu pri oprave pomníka na Vinnej 

- videla som oslavy oslobodenia mesta v Bardejove 
- mali propagáciu historických bojov na námestí cez veľkoplošnú obrazovku 
- chcela by som poprosiť mesto, aby aj my sme urobili takúto propagáciu počas osláv 
- obrazovku umiestniť niekde pri pomníku, aby pripomenula históriu 
- dosť problematické sú prechody ul. Slavkovskej na most 
- je tam vyznačený rigol do potoka, bolo by dobré ho občas prekopať 
- pri prechode z mosta na serpentíny tiež stojí voda 
- ľudia na Potočnej majú katastrofálnu cestu. 
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Mgr. Ladislav Ogurčák (poslanec MZ) 
- v mestskej časti Levoča nad cintorínom smerom na Slovnaf-tku je automobilový vrak 
- špatí tam 
- treba vyzvať majiteľa k jeho odstráneniu. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- máme zdarma MHD, ale najmä starší ľudia majú problém s tým, že nie je zastávka                    
pri pošte. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- od 1.3.2022 bude zastávka na Košickej ulici a druhá bude pri pošte 
- autobus pôjde dole Novou ulicou, na Železničný riadok, Michala Hlavačka a tak pôjde 

na Západ. 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- investičné oddelenie, aby mi poskytlo všetky informácie plánovaných investičných 
akcií 

- ich rozpočty, výkaz výmer 
- týka sa to aj dnešných poslaneckým návrhom schválených investičných akcií                        

Mgr. Jaroslava Kramarčíka. 
 
 

1. Interpelácia poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA: žiadam 
o predloženie analýzy dodržanie zmluvy medzi spoločnosťou HELSKE a Mesto 
Levoča do najbližšieho zasadnutia MZ. 
T: 21.4.2022       Z: Mgr. Drahomirecký 

 
2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: odvodniť prechod pre chodcov –                

ul. Slavkovská ku mostu. 
T: 30.9.2022       Z: Mgr. Minďaš 

 
3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: sídl. Západ – prechod z mosta             

na chodník serpentíny. 
T: 30.9.2022       Z: Mgr. Minďaš 
  

4. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: oprava pomníka na Vinnej – 
požiadavka členov mestskej organizácie protifašistických bojovníkov.  
T: 30.6 .2022       Z: Mgr. Kučka 

 
5. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: veľkoplošná obrazovka                        

pri pomníku padlých počas osláv – priblížiť občanom žiakom a širokej verejnosti 
históriu, ktorá sa pomaly a isto vytráca. 
T: 1.8.2022       Z: JUDr. Kamenická 

 
6. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Ladislava Ogurčáka: žiadam o odstránenie 

automobilového vraku, ktorý sa nachádza v miestnej časti nad cintorínom Levoča. 
T: 28.2.2022       Z: Mgr. Petruška 
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7. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: zriadiť autobusovú 
zastávku pri pošte – žiadosť občanov Levoče najmä seniorov. 
T: 30.9.2022       Z: Mgr. Babicová 

 
8. Interpelácia poslanca MZ Ing. Róberta Novotného: žiadam investičné oddelenie, 

aby mi poskytli informácie rozpočtov a výkaz výmer ku všetkým investičným akciám 
schválených na dnešnom MZ v poslaneckom návrhu poslanca Mgr. Jaroslava 
Kramarčíka. 
T: 30.9.2022        Z: Ing. Petrášová 

 
 

 
 
 

17. Záver 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského 
zastupiteľstva za účasť na 31. Mestskom zastupiteľstve a ukončil rokovanie. 
 
 
V Levoči 17.2.2022 
 

 


