Mestské zastupiteľstvo v Levoči
GDPR

ZÁPISNICA

č. 29
z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 25.11.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky
Zapisovateľ: Ing. Ľubomíra Čujová

1. Otvorenie a program zasadnutia
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA privítal poslancov, otvoril 29. 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: JUDr. Pavol Papcun, Mgr. Eva
Chalupecká, Mgr. Andrea Kolečanyiová.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- program MZ ste obdržali
- návrhová komisia: Mgr. Nikolaj Kučka, Radoslav Kellner, Mgr. Ladislav Ogurčák
- overovatelia zápisnice: MUDr. Pavol Ščurka, MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA
- zapisovateľka: Ing. Ľubomíra Čujová
- prítomných je 15 poslancov
- MZ je uznášaniaschopné
- začíname rokovať
- program máte pred sebou
- sú návrhy na doplnenie programu?
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- v programe 3. nakladanie s majetkom mesta by som navrhoval presunúť predaj
nehnuteľností pred kúpu nehnuteľností
- v predaji je veľa nesúhlasných stanovísk
- ak sa v predaji vyzbierajú peniaze, tak budem viac presvedčený o kúpe pozemkov
pod cykloturistický chodník
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- prehodili by sa body, to sa technicky dá.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- požiadala by som o stanovisko poslancov MZ k verejnému vystúpeniu poslancov
Ing. Róberta Novotného a JUDr. Ľubomíra Murína k distribúcií liekov.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- návrh, kde to zaradíme?
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- poprosila by som za plán práce, pretože mám poobede poradu v nemocnici.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- medzi body programu 6 a 7?
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- áno.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ďalšie body programu?
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- pri schvaľovaní tohto programu by som poprosil všetkých
kolegov, aby ste si
uvedomili, že či agenda, ktorú navrhla poslankyňa MZ MUDr. Ingrid Dzurňáková,
MBA patrí do tohto MZ
- teším sa na ňu, ale budete musieť trištvrte hodiny sedieť s mokrou handrou na ústach
a počúvať tieto vyznania lásky
- teším sa akým spôsobom ich budem podávať
- toto patrí pred môj dom, kde by som Vám odporúčal vytlačiť bannery a pohostím
Vás punčom a môžeme ísť pekne domov
- žltým gombíkom nevyjadrite súhlas so mnou, ale iba tomu, že tento bod tu nepatrí.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- o mojom návrhu sa nebude hlasovať?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- nie, nemusí sa hlasovať, je to jeden bod.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- k návrhu poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej, MBA som toho názoru,
že takýto návrh nespadá do kompetencie MZ
- spomínala, že sa ponáhľa
- bude si tu robiť politickú agendu
- výmena názorov takisto ako to je na úrovni celoslovenskej republiky
- dnes máme dosť iných podstatnejších záležitosti, ktoré máme riešiť a spadajú
do našich kompetencií
- určite sa zdržím.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- vysvetlím hlasovací poriadok
- musím dať hlasovať o každom návrhu.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- ako diskutujúci sa pripájam.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ako predsedajúci musím dávať hlasovať o každom návrhu bodu programu bez ohľadu
na to, ktorý poslanec ho podáva.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- plne to rešpektujem
- v rámci diskusných príspevkov máme nárok na dva päť minútové diskusné príspevky
- využívam ten priestor.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- dobre.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- toto je záležitosť MUDr. Ščurku a MUDr. Dzurňákovej, MBA, pretože máme morálnu
povinnosť ako lekári sa k tomu vyjadriť, očakáva to naša odborná verejnosť
- takže tých handier si budete musieť pripraviť ozaj veľa
- ďakujem, že sa vyhrážate ešte na začiatku MZ.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- žiadna faktická, v rámci diskusie sa môžete hlásiť koľko je Vám dané
- hlasujeme o doplnení bodu programu.
UZNESENIE č. 1
K bodu: Program zasadnutia MZ – Doplnenie programu o bod: Stanovisko poslancov MZ
k verejnému vystúpeniu poslancov Ing. Róberta Novotného a JUDr. Ľubomíra Murína
k distribúcii lieku Ivermektínu v médiách
Hl. za 10
proti 1
zdr
5
nehl 0
MZ schvaľuje program MZ s doplnením.
T: ihneď

Z: Ing. Vilkovský, MBA

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o programe ako celku
- musíme hlasovať, lebo keby bolo menej ako 10 poslancov za, tak MZ nemôže
prebiehať.
UZNESENIE č. 2
K bodu: Program zasadnutia MZ
Hl. za 15
proti 0

zdr

MZ schvaľuje program MZ.
T: ihneď

1

nehl

0

Z: Ing. Vilkovský, MBA
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UZNESENIE č. 3
K bodu: Návrhová komisia
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl

0

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Radoslav Kellner, Mgr. Ladislav Ogurčák, Mgr.
Nikolaj Kučka.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 4
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl

0

MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: MUDr. Pavol Ščurka, MUDr. Ingrid Dzurňáková,
MBA.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA

2. Kontrola plnenia uznesení
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- kontrola plnenia uznesení.
Mgr. Nikolaj Kučka (prednosta)
- kontrola plnenia uznesení z 28. MZ konaného dňa 28.10.202, bolo mimoriadne
- celkovo bolo prijatých 34 uznesení 17, 19, 23 a 29 sú v plnení, hlavne
kvôli prebiehajúcemu termínu plnenia
- všetky ostatné boli splnené
- plnenie uznesení z 23.9.2021, to bolo 27. zasadnutie MZ, kde bolo prijatých celkovo 50
uznesení
- uznesenia číslo 7, 8, 9, 13 a 18 sú v plnení
- ostávajúcich 45 uznesení bolo splnených.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- sú pripomienky, návrhy ku kontrole uznesení?
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- chcela by som sa vyjadriť k mojim upozorneniam poslancom na plnenie si svojich úloh
ustanovujúcich zo zákona
- nedodržali termín odovzdania výkazov o majetkových pomerov ani za rok 2019,
ani za rok 2020
- navrhujem na dnešné popoludnie zasadnutie komisie pre ochranu verejného záujmu,
aby sme otvorili všetky obálky, ktoré doteraz prišli
- niektoré sú aj bez mena
- poslala by som výzvy tým poslancom, ktorí si nesplnili tieto zákonom stanovené úlohy
- po tejto výzve už sú sankcie a siahnutie na mandát poslanca.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- to nie sú úlohy ale povinnosti z ústavného zákona.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- prepáčte, povinnosti poslanca.
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JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- ďakujem za pripomenutie
- priznávam sa za minulý rok som ešte nepodal priznanie verejného funkcionára
- majetkové pomery pri mojej osobe sa žiadnym spôsobom nemenili
- v roku 2020 došlo na návrh kolegyne k môjmu odvolaniu práve z tejto komisie
- došlo z mojej strany k vzdaniu sa členstva v majetkovej komisii, MR
- je tam zmätok, kedy tá účinnosť vzdania prešla, sú to síce drobné
- za pomoci garantky si vyčleniť čas, presne koľko centy a tie sumy koľko som zarobil
v komisiách a MR, že sa to tam vyčísli
- z mojej strany kvôli tomu viazne podanie
- ekonómka má s tým problém to vyčísliť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- za predsedníčku komisie ste si zvolili pani Kravecovú
- má určitú zodpovednosť a povinnosti
- na minulom MZ vyzvala verejných funkcionárov, ktorí nepodali priznanie,
aby tak urobili
- teraz tak urobila znovu a po MZ zvoláva komisiu
- ako poslanci ste povinní dať akékoľvek majetkové priznanie
- je to ústavná povinnosť každého verejného funkcionára
- tiež ako primátor dávam majetkové priznanie
- zložením sľubu poslanca máte určité povinnosti
- jednou z nich je podávať majetkové priznanie
- je to nonsens, aby časť z poslancov si nesplnila majetkovú povinnosť
- keď chcete vyžadovať od občanov mesta plnenie zákonných povinností, tak by ste mali
ísť ako poslanci príkladom
- JUDr. Murín ak dáš majetkové priznanie, komisia otvorí obálky a upozorní
ťa na to, keď niečo nie je v súlade so zákonom a vyzve na doplnenie a odstránenie
nedostatkov
- toto nie je výhovorka, že som nedal majetkové priznanie
- máte komisiu tak si po MZ sadnite s predsedníčkou a členmi komisie a riešte
to po MZ
- boli ste minulý mesiac upozornení na MZ
- berieme na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
UZNESENIE č. 5
K bodu: Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 16
proti 0

zdr

0

nehl

0

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 27. a 28. zasadnutia MZ.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka

3. Nakladanie s majetkom mesta
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ďalším bodom programu je majetkoprávne vysporiadanie
- ideme od predajov.
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- JUDr. Tibor Bašista požiadal o odkúpenie pozemku pri svojej rekreačnej chate
v lokalite Fedorkin Jarok
- bolo zistené pri prehliadke, že by predajom došlo k obmedzeniu prístupu ku susedným
nehnuteľnostiam
- nakoniec je výmera oddeľovaného pozemku 339m² namiesto požadovaných 411m²
- 15.11.2021 mesto obdržalo list od vlastníčky susednej nehnuteľnosti a priľahlého
pozemku Mgr. Beáty Černickej
- vyjadrila nesúhlas s predajom tohto pozemku
- odôvodnila to tým, že predmetný pozemok pravidelne kosí, upravuje terén
- obáva sa narušenia svojho vlastníckeho práva a prístupu k svojim nehnuteľnostiam
- na dvakrát sme posielali fotografie a dávali premerať oddeľovaný pozemok, vytyčovali
hranice reálne v teréne
- 24.11.2021 bol doručený nesúhlas a žiadosť o zastavenie tohto procesu od Mgr. Beáty
Černickej
- vyjadrila záujem o kúpu časti tohto pozemku, ktorý chce využívať
- dlhodobo vynakladá fyzické aj finančné úsilie o jeho kosenie a úpravu
- majetková komisia nesúhlasila s týmto predajom
- pre celú oblasť Fedorkin Jarok navrhla vypracovať regulatív, kde by došlo
k podstatnému obmedzeniu dokupovať pozemky pri rekreačných chatách
- dôvodom sú možné susedské spory.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- čo sa týka lokality Fedorkin Jarok je to schválené vo VZN mesta za tzv. chatovú oblasť
- podľa podmienok územného plánu v chatovej oblasti môžeme predávať prakticky
pozemky pod chatami, v nejakom bezprostrednom okolí
- v minulosti došlo k určitým anomáliám, ale toto naozaj by som nechal už iba nejakou
minulosťou
- keď začneme predávať v tejto lokalite jednotlivé pozemky, budeme musieť
preklasifikovať toto územie na tzv. zmiešané územie
- mesto potom bude povinné nastúpiť so všetkými službami (vývoz smeti, odhŕňanie ciest
a starostlivosť, vybudovanie infraštruktúry až po verejné osvetlenie)
- mestu automaticky vzniknú obrovské záväzky
- mám informácie, že chodia rôzni apoštoli po Fedorkinom Jarku a snažia sa nejakým
spôsobom robiť developing
- huckajú ľudí na to, aby požiadali mesto o odkúpenie pozemkov
- robia geometrické plány, ktoré následne potom nie sú schvaľované
- vzniká zbytočne hnev a rozčarovanie vlastníkov nehnuteľností
- povedzme pravdu, jednoducho toto je chatová oblasť, ale priľahlé pozemky môžete
kľudne využívať, či na nejaké pieskovisko, na nejakú preliezku, nejaké sedenie
- automaticky, keď sa pustíme do zmeny, musíme vyvolať nový regulatív pre ďalšie
fungovanie tejto lokality
- navrhujem, aby sme to zvážili
- predložíme uznesenie, ktoré nejakým spôsobom iba upresní formáciu tzv. chatovej
oblasti, ktorá má podmienky pri predaji ďalších pozemkov
- niektorí vlastníci si tam chcú kúpiť aj časť lesa
- toto podľa mňa je už neprípustné a nemá zmysel narúšať takto susedské vzťahy.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- je pravda, že niekto si tam robí developing, lebo tých žiadostí sa nakopilo
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-

to územie nie je zmiešaným územím
keby sa chcelo preklasifikovať na zmiešané územie
muselo by to ísť do MZ a muselo by to podporiť minimálne 12 poslancov 3/5 väčšinou
všetkých poslancov MZ
nie sme ešte tak ďaleko.

Ján Lorko (poslanec MZ)
- chcel by som pán primátor požiadať o udelenie slova pánovi čo stojí pri dverách.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- prihláste sa poslanci, ktorí chcete sa pripojiť do diskusie
- hostia môžu vystúpiť na MZ, ale poslanci majú prednosť.
PaedDr. Ľubomír Repaský (poslanec MZ)
- tak ako povedal PhDr. Mgr. Cvoligu tu nejde o konkrétny predaj
- ide tu o celú oblasť Fedorkinho Jarku, aby sme neurobili precedens
- súhlasím, že treba s citom tu predávať pozemky
- presne tento problém sme už riešili v MZ
- skonštatovalo MZ, že predaj pozemkov v tejto lokalite by nebol veľmi prospešný,
pre systém a pre obyvateľov, ktorí tam majú tie chaty.
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- navrhoval by som najprv vypočuť pána, ktorý je hosťom na MZ
- viem, že máme poslanci prednosť
- naše stanoviská by boli relevantnejšie a vedeli by sme lepšie reagovať,
ak by sme
si najprv vypočuli hosťa
- dal by som mu mojich päť minút.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- jasné.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- vyjadrila som sa na MR, že ľudia si na Fedorkinom Jarku urobili z chát trvalé byty
- v tejto chatovej oblasti si nemôžu ľudia nárokovať priestor na parkovanie, na záhradku,
na prístrešok, na odpad a nejaké ďalšie rekreačné činnosti
- všeobecne chatové pozemky sú pre všetkých, keď popredáme okolo chát pozemky
ostatní sa nebudú mať v budúcnosti ako dostať ani ku svojim chatám
- tí, čo tam idú len na víkend, si potrebujú trošku užiť toho kľudu
- neviem, či budú súhlasiť s tými, ktorí tam bývajú trvalo a ten priestor využívajú
na všetky činností, ktoré poskytujú pozemky rodinných domov a bytov.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- súhlasím s pani poslankyňou Kravecovou
- musíme občanom povedať pravdu, aj keď je nepríjemná
- zmenu územného plánu ako regulatívu schvaľuje MZ formou VZN, to je jasné
- ak pustíme predaj pozemkov, dostaneme sa pod enormný tlak vlastníkov nehnuteľností
- vlastníci sa budú dožadovať všetkých služieb v rámci individuálnej bytovej výstavby
- keď na to máme, nemám s tým problém
- územný plán oblasť definuje ako chatovú a nedajú sa dokupovať pozemky
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keď trvalo obývate chatu, ktorá spĺňa všetky náležitosti stavebného zákona, mesto
vraj musí dať trvalý pobyt
je to veľkým nešvárom, ale zákon to umožňuje
tí vlastníci týchto trvalých pobytov majú nároky a požiadavky, aby mesto zabezpečilo
všetky služby ako TKO, zabezpečenie a udržiavanie komunikácie, atď.
narážam na to, aby sa už teraz hovorila ľuďom pravda
buď to bude tak, alebo to bude tak, nič horšie ako hybrid potom neexistuje.

RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- budem reagovať na pani kolegyňu Kravecovú
- povedala, že skutoční chatári tam prídu za oddychom
- namiesto toho kľudu a pohody, počuť vrčanie cirkulárov, motorových píl
a pod., pretože ľudia potrebujú kúriť
- už sa to zmenilo z chatovej osady na oblasť, kde ľudia trvalo žijú.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- je všeobecný súhlas udeliť slovo pánovi Černickému?
Ing. Jozef Černický (hosť)
- v roku 2018 nám bolo zabránené prístupu autom k našej chate
- pán sused Bašista si tam dal veľké kamene
- nakoľko mal svoj priestor ohradený stromčekmi
- tak sme si akože z našej strany postavili vlastné parkovisko
- keď si podal prvý geometrický plán, kde si chcel odkúpiť všetko až po stenu našej chaty
- máme tam garáže a keď chcem ísť do garáže musím sa postaviť na jeho pozemok
a otvoriť si chatu
- našťastie tá hlúposť mu neprešla
- druhý geometrický plán s tým, že to bolo 3 m od chaty
- ten svah okolia tej chaty je vyspádovaný, je tam oporný múr
- by sme museli skákať cez ten oporný múr to je druhá strana
- tretí plán, akože kompromisný bol tak šikmo zhora, sú tam vytýčené nejaké body,
ale s tým, že okolo múru, kde my prechádzame ku chate
- toto je nový plán, tam ďalej je oporný múr, mali by sme problém tam niečo ťažké
dopraviť nejakým autom
- to bol druhý plán, že nám zobral parkovisko a ohnisko
- on to zdôvodnil, že to nie je, ako vy to máte udané prípad osobitného zreteľa
- on si tam dal iba terénne úpravy v akom rozsahu budú terénne úpravy, potom
sa nedostaneme k vlastnej chate
- tie predaje prinášajú len zle medzi ľuďmi.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- Mgr. Drahomirecký dajte do obrazu tie nákresy, ktoré tam boli pre poslancov,
lebo
oni budú hlasovať.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- ukážem na mape
- nesúhlas s predajom bol popísaný v dôvodovej správe, viete o ňom
- návrh na uznesenie znie na predaj pozemku za 50 EUR/m²
- tak to je aj urobené v tých ďalších dvoch prípadoch týkajúcich sa Fedorkinho Jarku.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ak to schváli MZ
- dáte si žiadosť o odkúpenie pozemku, aby ste aj vy mali prístup.
Ing. Jozef Černický (hosť)
- včera sme si podali žiadosť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ak ste si včera podali žiadosť nebude o nej dnes rokovať.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- mesto nemá žiadnu zákonnú povinnosť pýtať sa vlastníkov susedných nehnuteľností,
či môže svoj pozemok predať alebo nemôže
- samozrejme nie sme odstrihnutí od reality
- vnímame to celé, aj bez toho, aby sme manželov Černických oslovovali, sme obhajovali
aj ich záujmy, aj záujmy vlastníka susednej chaty
- je úplne logické, že nemožno predať pozemok, aby sa susedia nedostali k svojim chatám
- videli ste to na tých geometrických plánov, ktoré boli na 3× prerábané
- ak by sa vyhlásila súťaž, ideme do rizika, že by sa mohol prihlásiť niekto tretí
- vec to nevyrieši práve naopak, ešte by to zásadne skomplikovalo život
aj vám aj susedovi
- nie je to ten prípad, že by o jeden predmet kúpy mali záujem dvaja záujemcovia
- vy nemôžte kúpiť to, čo chce kúpiť JUDr. Bašista
- tam nie je rovnaký predmet kúpy.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- vo Vašej žiadosti sú m², ktoré nesúvisia s týmito?
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- prečítam žiadosť Mgr. Černickej: v prípade, ak aj napriek všetkým okolnostiam mesto
bude chcieť odpredať tento pozemok, tak ja mám záujem o kúpu časti tohto pozemku,
ktorý je uvedený pod novým parcelným číslom, ktorý nie je zastavaný stavbou a žiadam
Mesto Levoča, vypísať obchodnú verejnú súťaž v zmysle zákona.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ale obchodnú verejnú súťaž, my nemôžme vypísať, lebo vy ste vlastníkom
bezprostredného pozemku.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- na úzky pás 2 metre široký medzi chatami snáď by sa súťaž dala
- mesto by dalo urobiť geometrický plán.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- dobre.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- toto je chatová oblasť a keď chceme začať tam predávať priľahlé parcely ku chatám
- poďme zmeniť územný plán na zmiešané územie
- vlastníci si nemôžu kresliť ad hoc geometrický plán, čo si myslia, že patrí ku chatám
- potom budú a už aj sú obrovské susedské spory medzi týmito chatármi
9

-

nemôže to byť tak, že si niekto postaví pri chate nejaké drevené stavby a potom si myslí,
že legalizáciu urobí tak, že si odkúpi pozemok pod týmito stavbami
ak je vôľa, zmeňme ten územný plán a urobme z toho zmiešané územie
upozorňujem, že mesto si berie obrovské záväzky nato, aby vybudovalo lokalitu
na bývanie
predkladám uznesenie: chceme, aby MZ schválilo zastavenie prevodov vlastníctva
pozemkov podľa zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení
sedel som 2 roky na MsÚ a tí vlastníci to bolo dennodenné bombardovanie
od kosenia, odhŕňanie snehu, vybudovania novej komunikácie
predajmi ich navnadíme na to, že ak tam celoročne bývajú, tak mesto musí plniť
voči nim určité záväzky
sme pred bodom zlomu, že ako ďalej, lebo naozaj vyrábame veľký záväzok do budúcna.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pán poslanec PhDr. Mgr. Cvoliga si povedal, že urobme z toho zmiešané územie
- nikto z toho nejde robiť zmiešané územie
- jediné zmiešané územie je Levočská Dolina
- na Fedorkinom Jarku nemáme žiadne oficiálne povinnosti poskytovať služby
- v tom zmiešanom území Levočská Dolina už sú rodinné domy, pretože si každý
šmahom ruky dokúpil pozemky k svojim 350 m² bývalých chát
- nad tým sa nikto ani nepozastavil
- pán vedúci Mgr. Drahomirecký dobre povedal, že so svojím majetkom si mesto môže
nakladať ako uzná za vhodné
- preto bol zo strany mesta 3× ten geometrický plán prerábaný
- keď dáte poslanecký návrh, že nepredávame, tak nepredávame, nemám s tým problém
- na začiatku som povedal, že počet žiadostí vo Fedorkinom Jarku sa nám enormne zvýšil
- na druhej strane, keď ľudia si dokúpia územia, tzn. že aj povinnosť kosiť bude na
vlastníkoch tých chát
- nemám s tým problém, pokiaľ nie je záujem predávať, nepredávame, ale regulatív
vo Fedorkinom Jarku stanovený máme
- niekto tých ľudí navádza, ale mesto to nie je.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- sú predané aj pozemky na, ktorých nestojí chata?
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- myslím, že dva také pozemky sú vo Fedorkinom Jarku.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- som za stavebnú uzáveru v tomto priestore, aby sa zachoval taký stav aký je
- tí dvaja, ktorí tam ešte majú pozemky, tí si budú môcť svoje chaty postaviť, ak budú
chcieť alebo pozemky predať
- ostatné veci vysporiadať naozaj majetky pod chatami, ktoré ešte nie sú vysporiadané
- zastaviť akúkoľvek ďalšiu výstavbu, pretože práve tie stavby a ten mamon spôsobujú,
že ľudia sa od seba vzďaľujú a robia si zle.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- Mgr. Drahomirecký vysvetli ako znie regulatív.
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- pre chatovú oblasť Fedorkin Jarok platí zastávacia štúdia, ktorá priamo vylučuje
výstavbu ďalších chát
- s výnimkou toho jedného alebo dvoch pozemkov, kde chaty ešte nestoja
- dnes nie je možné získať stavebné povolenie na ďalšiu chatu v chatovej oblasti Fedorkin
Jarok
- ak by sa niekto rozhodol na čierno túto stavbu, chatu postaviť, tak nemá šancu dostať
právoplatné kolaudačné rozhodnutie
- ak si niekto dokúpi ďalších 300 m² pozemku, tak nemôže stavať ďalšiu chatu
- platia tam regulatívy pre tie nové chaty, že odstup chát musí byť minimálne 20 m,
že chata, stavba musí byť postavená najmenej 3 m od hranice pozemku, že sú tam
zakázané ploty múry, môže sa ten pozemok ako keby tak opticky ohradiť živými plotmi
nejakými stromami, kríkmi
- dnes to všetko vo Fedorkinom Jarku platí
- chceme zabrániť aj tým susedským sporom
- každý tam reálne užíva viac než vlastní
- tí ľudia tie pozemky nepotrebujú mať vo svojom vlastníctve na kvalitné rekreovanie.
PaedDr. Ľubomír Repaský (poslanec MZ)
- Ing. Černický súhlasíte s posledným návrhom mesta za podmienok, že vy tiež budete
chcieť odkúpiť pozemok?
Ing. Jozef Černický (hosť)
- rozdeliť to zhruba na polovicu teraz má JUDr. Bašista 2/3.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- geometrický plán si môže dať urobiť každý taký aký chce
- ak by JUDr. Bašista trval na svojom, tak my sme povinní tú vec do MZ predložiť
samozrejme, ale s nesúhlasným stanoviskom oddelenia
- snažíme sa tým žiadateľom vysvetliť, že urobte to tak, aby to malo šancu v MZ prejsť.
PaedDr. Ľubomír Repaský (poslanec MZ)
- urobíme precedens a súhlasím s kolegami tieto predaje neschváliť.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- tie žiadosti o kúpu, tak ako je to navrhnuté, máme za to, že prístup k okolitým
nehnuteľnostiam nebude nejakým spôsobom obmedzený v porovnaní so súčasnosťou.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- pochopil som, že vy by ste súhlasili, aby to bolo pol na pol
- škoda, že tú informáciu o zmiešanom území v lokalite Levočská Dolina sme dostali
až teraz.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- tu informáciu ste nedostali teraz
- x pozemkov na Levočskej Doline ste schvaľovali ako dokupovanie
- nehovorte mi až teraz pred verejnosťou, že vy neviete, že Levočská Dolina je zmiešané
územie, lebo ste poslancom už tri roky.
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JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- na začiatku si pán primátor povedal, že vy noví poslanci, ktorí neviete Vám poviem,
že jediné zmiešané územie máme v Levočskej Doline
- keď by súhlasil pán sused, pán Černický, pani Černická s tým, že by sa geometrický
plán prerobil a mestský pozemok medzi tými dvoma chatami by bol pol na pol
- nevidím problém to schváliť, lebo mesto s tým nemá zámer a vlastníci sa o to starajú.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- sa zamýšľam nad poslaneckým návrhom PhDr. Mgr. Cvoligu
- nepotrebujeme schvaľovať stavebnú uzáveru, pokiaľ máme regulatív
- správne som to ponímala Mgr. Drahomirecký.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- keď som ten poslanecký návrh pochopil správne, tak už by sa dali nakupovať
len tie pozemky, ktoré sú reálne zastavané stavbami
- vylúčil by takéto nákupy ako teraz riešime
- MZ ak by poslanecký návrh schválilo
- nezabránil by vysporiadať to, čo už reálne stojí
- zabránil by iba predaju nových pozemkov na nové stavby na účel rekreácie a pod.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- iba lokalita Fedorkin Jarok, Levočská Dolina by ostala k dispozícii na predaj.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- nerozumiem prečo PhDr. Mgr. Cvoliga otvárať takúto tému teraz
- prebehlo to v MR, mohla to komisia majetku mesta rozdiskutovať a priniesť tento
celý zámer na MZ
- nie pri jednom bode otvárať, dávať poslanecké návrhy, ktoré môžu skomplikovať
vlastníkom vo Fedorkinom Jarku situáciu a ich zámery a plány.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o poslaneckom návrhu PhDr. Mgr. Cvoligu
- JUDr. Murín skončili sme diskusiu
- o predajoch v tejto lokalite nemusíme ďalej rokovať.
UZNESENIE č. 6
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 9

proti 1

zdr

6

nehl 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: MZ schvaľuje
zastavenie prevodov vlastníctva pozemkov vo vlastníctve Mesta Levoča, nachádzajúcich sa
v lokalite Fedorkin jarok, k. ú. Levoča s výnimkou prevodov vlastníctva podľa § 9a, ods. 8,
písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, t. j. pozemkov zastavaných
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
T: 25.11.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- ide o žiadosť pani Bartkovej a pána Lörinca z centrálnej časti Levočskej Doliny
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-

vysvetlím na fotkách
tieto žiadosti boli na zasadnutí MZ schvaľované v roku 2018
ku podpisu zmluvy na strane kupujúcich nedošlo
vysvetlím na fotkách o aké pozemky ide
navrhujeme MZ schváliť 4 návrhy na uznesenie
schváliť predaj pozemku pre pani Bartkovú, a to pozemok s výmerou 60 m²
schváliť predaj pozemku pre pani Bartkovú pozemok s výmerou 250 m²
schváliť pre pána Lӧrinca predaj pozemku s výmerou 181 m²
zrušiť pôvodné uznesenie MZ, v ktorom figuroval nebohý pán Bartko.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- nikto zo susedov nedal vyjadrenie, že nesúhlasí?
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- nie.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- JUDr. Murín prečítal § 8 ods. 10 rokovacieho poriadku
- upozornil by som pán primátor, ak sa to poruší, budeme postupovať podľa rokovacieho
poriadku
- nie je prípustné, že poslanec sa prihlási do diskusie alebo do faktickej poznámky
a pán primátor poviete, nie končíme.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- nebol si prihlásený, máme záznam z toho.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- skôr som chcel dať procedurálny návrh, ale také tlačidlo tu nie je
- nie som si istý pán primátor, či môže ukončiť podľa rokovacieho poriadku diskusiu len
tak, pravdepodobne sa to musí urobiť procedurálnym návrhom, kde hlasujú poslanci
o tom, že ukončujú diskusiu.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pán poslanec JUDr. Murín nebol v tom čase prihlásený
- ak vidím, že je niekto prihlásený slovo mu dám.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- elektronika tu niekoľkokrát zlyhala a či už tlačia poslanci slabo alebo iným spôsobom
to zlyháva
- myslím si, že dosť zreteľne počuli všetci poslanci, že JUDr. Murín sa dožaduje slova
- pristupujme kolegiálne k tomu a umožňujme serióznejšie diskutovať k programu
- treba dávať pozor na to, aby neboli faktické poznámky na faktickú poznámku podobné
veci, ktoré sa tu opakujú.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- máme niečo k tým predajom nehnuteľností.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- vrátim sa k rokovaciemu poriadku ods. 11 a prečítam ho.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- je diskusia k bodu predaja majetku, je niečo k tomu?
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- vrátim sa k rokovaciemu poriadku.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- rokovací poriadok mi umožňuje odobrať slovo poslancovi, ak diskutuje o niečom
čo nie je témou rokovania
- hlási sa niekto do diskusie pre pani Bartkovú
- hlasujeme.
UZNESENIE č. 7
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl 1

MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina - parc. č. KN-C 6871/86
– zast. pl. a nádv., s výmerou 60 m2; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva
č. 1, k. ú. Levoča, pre Máriu Bartkovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■,
05401 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 drobnými stavbami vo vlastníctve kupujúcej a to stavbou
garáže (nezapísanej v katastri nehnuteľností) a časťou schodiska vedúceho k rodinnému domu
s. č. 3275 a ostávajúca časť tohto prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza
v ich bezprostrednom susedstve.
T: 31.06.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 8
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl 1

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok.
Levočská Dolina - parc. č. KN-C 6873/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 250 m2; t. č. zapísaného
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Máriu Bartkovú, rod.
■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 05401 Levoča, SR v celosti (1/1), 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 je žiadateľka vlastníčkou: pozemku parc. č. KN-C 6871/66, rodinného domu
s. č. 3275, o. č. 35B na ňom postaveného; pozemku parc. č. KN-C 6871/23 a pozemku parc.
č. KN-C 6871/29;
- žiadateľka prevádzaný pozemok dlhodobo udržiava, kosí;
- prevádzaný pozemok je jediným pozemkom, cez ktorý je možné zabezpečiť prístup
motorovým vozidlom k rodinnému domu s. č. 3275;
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
T: 31.06.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 9
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl 1

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok.
Levočská Dolina - parc. č. KN-C 6871/85 – zast. pl. a nádv., s výmerou 181 m2 ; t. č. zapísaného
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, pre Karola Lӧrinca, rod. ■■■■■■,
nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 05401 Levoča, SR v celosti (1/1), 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 je žiadateľ vlastníkom: pozemku parc. č. KN-C 6873/9, rodinného domu s. č. 3275,
o. č. 35A na ňom postaveného;
- žiadateľ prevádzaný pozemok dlhodobo udržiava, kosí;
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
T: 31.06.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 10
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl 1

MZ ruší uznesenie č. 13 z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa
26.4.2018, ktorým MZ schválilo predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina
pre Františka Bartka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a Máriu Bartkovú, rod. ■■■■■■,
nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, 05401 Levoča, SR.
T: 25.11.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- ide o žiadosti štyroch žiadateľov o kúpu pozemkov za stavbami radových garáží
na sídlisku Západ na účel vybudovania prístavby k týmto garážam
- na našom stanovisku sa nič nezmenilo
- neodporúčame MZ tento predaj schváliť
- majetková komisia, MR však navrhujú schváliť tento predaj za cenu 40 EUR/m²
- ukážem na mape
- sú tu 4 návrhy na uznesenie
- v prvom predaj pozemku pre pána Labudu, v druhom uznesení pre Mgr. Bednára,
v treťom pre pána Ondriša a štvrtom pre pána Iľaša.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o predložených návrhoch.
UZNESENIE č. 11
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl 2

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. sídl. Západ, k. ú.
Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/291 - ost. pl., s výmerou 18 m2,
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ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 88/2021, vyhotoveného dňa 14.10.2021
geodetom Ing. Petrom Garnekom, zo Spišskej Novej Vsi (ďalej len „GP č. 88/2021“), od
pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5898 m2, pre Jozefa Labudu, 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 2868/83, na ktorom je postavená stavba
garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať stavbu
prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 12
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl 2

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. sídl. Západ,
k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/288 - ost. pl., s výmerou 18
m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/289 - ost. pl., s výmerou 18 m2, ktoré boli
oddelené 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 Mgr. Mareka Bednára, 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 pozemky sa nachádzajú
v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/80, na ktorom je postavená stavba
garáže súp. č. 3469 vo vlastníctve žiadateľa a za stavbou garáže postavenej na pozemku parc.
č. KN-C 2868/81 – zast. pl. vo vlastníctve Ľubomíra Liščáka, ktorý s prístavbou za jeho garážou
súhlasí, pričom žiadateľ má zámer na pozemkoch zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej
garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 13
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl 2

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl. Západ,
k.ú. Levoča 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, 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 2868/82, na ktorom je rozostavaná stavba garáže vo vlastníctve
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žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať stavbu prístavby k garáži, čím si
zväčší manipulačný priestor garáže.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 14
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl 2

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predať pozemok v lok. sídl. Západ,
k.ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/292 - 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 Adama Iľaša, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom
■■■■■■, Iliašovce, 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 2868/84, na ktorom je postavená stavba garáže súp. č. 3470 vo
vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na pozemku zrealizovať stavbu prístavby k
jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- Milan Lacko s manželkou Evou požiadali o odkúpenie pozemku v lokalite Poľnej ulice
v Levoči
- dali si vypracovať na to zatiaľ iba taký predbežný geometrický plán
- ide o pozemok pod stavbou oplotenia chodníkov a odstavnej plochy na auto
- táto žiadosť odpovedá skutočnosti
- navrhujeme MZ tento predaj schváliť súčasťou kúpnej zmluvy bude aj dohoda o odplate
za neoprávnené užívanie pozemku, keďže tie stavby tam stoja
- majetková komisia súhlasila, MR nesúhlasila.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- som za predaj
- chválim zámer pána Lacka, že si to odkúpi, ohradí a má svoj priestor
- ostatní to robia na ulici a znemožňujú prechodu chodcom.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o predloženom návrhu.
UZNESENIE č. 15
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 13

proti 0

zdr

1

nehl 2

MZ schvaľuje predaj pozemku v lok. Poľná ulica k. ú. Levoča, t. j. pozemok označený novým
parc. č. KN-C 2845/5 – zast.pl., s výmerou 58 m2, ktorý bol oddelený na podklade
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geometrického plánu č. 61/2021, vyhotoveného dňa 4.11.2021 geodetom Ľudovítom
Muránskym (ďalej len „GP č. 61/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2845/1 – zast. pl.,
s výmerou 1124 m2, pre Milana Lacka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a manž. Evu Lackovú,
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja bytom ■■■■■■, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20
euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení umožňuje schváliť tento predaj ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátané priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou oplotenia, chodníkov a odstavnej plochy na auto. Mesto tento
pozemok nemôže využiť pre vlastnú potrebu, alebo na výstavbu inej samostatne stojacej stavby
a tým je pre mesto prebytočným a nepotrebným, lebo je zastavaný stavbami vo vlastníctve
nadobúdateľa.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- ide o kúpu nehnuteľnosti
- ide o tretiu etapu cykloturistického chodníka, ktorú máme záujem realizovať
medzi Kováčovou vilou a tzv. Dolinským mostom
- mesto doteraz vynaložilo finančné prostriedky na majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov vo výške 37.656 EUR
- v tomto MZ bude predmetom rokovania kúpa za ďalších 96.417 EUR
- v budúcnosti možno o 3,4 mesiace sa vrátime ku odkúpeniu spoluvlastníckeho podielu
po nebohom Janovi Petrekovi, ktorý žiaľ, medzitým zomrel
- mesto bude musieť čakať na riadne ukončenie dedičského konania po zosnulom
- doteraz vynaložené finančné prostriedky na projektovú prípravu, prípravu
geometrických plánov a vyjadrenia správcov sieti vo výške 9.700 EUR
- ak MZ schváli všetky uznesenia, ktoré sú dnes na stole, mesto bude mať vysporiadané
všetky pozemky vo vlastníctve fyzických osôb pod plánovanou treťou etapou
cykloturistického chodníka
- potrebné tak bude vysporiadať sa už iba s právnickými osobami, a to kúpou pozemku
od Prešovského samosprávneho kraja a uzavretím nájomnej alebo inej zmluvy
so Slovenským vodohospodárskym podnikom Ministerstvom obrany
- neočakávame už žiadne významné dodatočné náklady na vysporiadanie pozemkov
- Prešovský samosprávny kraj na požiadavku mesta začlenil do projektovej dokumentácie
na rekonštrukciu Dolinského Mosta aj samostatný cyklopás na cyklochodník,
ktorý bude fyzicky oddelený od zvyšku komunikácie cesty tretej triedy
- navrhujeme MZ schváliť pripravené návrhy na uznesenie
- majetková komisia s týmto súhlasila, MR nesúhlasila s kúpou týchto pozemkov.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- tretia etapa sa ťahá niekoľko rokov
- keby bola možná iná trasa, tak už by bola na svete a už by bol projekt zmenený
- je najvyšší čas tieto pozemky vykúpiť a tú tretiu etapu urobiť, kým nebude
ďalší smrteľný úraz
- ostatné mestá dookola dediny už robia ďalšie a ďalšie cykloturistické chodníky
a my nie sme schopní ten jeden dokončiť
- priklonila by som sa k tomu, aby sme to konečne odsúhlasili a dokončili tú tretiu etapu.
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Miroslav Dunčko (poslanec MZ)
- predával som určitú časť pozemku na cykloturisticky chodník
- pozemky, ktoré som predal, boli nejaké len pri potoku vrbiny a to, čo by som v živote
nevyužil, takže som spokojný
- je tam veľa vlastníkov pozemkov, takže bol problém, ale konečne sa trošku niečo pohlo
hlavne s pánom Henčelom, ktorý to zdržiaval a konečne sa mesto s ním dohodlo
- vyskytujú sa tu ďalší majitelia, ktorí predávajú možno za vyššiu cenu pozemky
- mesto by tam malo urobiť štúdiu, lebo nie je tam urobený územný plán mesta
- tie pozemky, ktoré teraz odkúpime, by sme mohli potom v budúcnosti tam predávať
buď na rekreačné chaty alebo chatovú, alebo záhradkársku oblasť
- verím, že peniaze sa vrátia ako hovorím na záhradky alebo chaty
- by sme mali krásny cykloturistický chodník, ktorý nemá nikto, lebo priehrada sa teraz
rekultivuje, boli by tam rekreačné chaty, potom by sa šlo na Levočskú Dolinu,
kde je krásne prostredie, takže určite by sme mali celkom pekný cykloturistický
chodník.
Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- verím tomu, že všetci, čo sme tu všetci ten cykloturistický chodník chceme
- otázka je kedy a za akých podmienok
- nechcel by som to spájať s nejakými smrteľnými úrazmi
- osobne sa budem rozhodovať na základe rozumu, nie nejakých emócií.
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ)
- všetci máme ochotu dobudovať cykloturistický chodník
- otázne je za akú cenu
- nenavádzajme občanov mesta na rôzne špekulácie
- ak majú tieto dve dámy nám odpredať v celosti pozemok, ktorý nepotrebujeme
až tak a vynaložíme na to toľko prostriedkov, ktoré by nám tak predražili ten chodník,
že by som po ňom ani nechcel chodiť
- chyba bola, že sa jednému majiteľovi pozemkov umožnilo, aby sa nedodržal
ten štandardný postup, ale prostredníctvom toho nástroja osobitného zreteľa sa vykúpil
pozemok alebo zamenil za pozemok pod chodník za taký pozemok, ktorý slúžil fakt
na kšeft
- potom sme počúvali medzi pánom poslancom JUDr. Murínom a pani poslankyňou
MUDr. Dzurňákovou, MBA nejakú ostrejšiu výmenu, počuli sme aj epický príbeh
o tom, ako človek mieni, ale pán Boh mení
- na tejto tabuli vidíte ako ten celý epický príbeh skončil
- na Bazoši za stovečku za m², keby sme si to odpočítali, tak mesto prišlo o 80.000 EUR
- neskôr keď budeme robiť zásady hospodárenia s majetkom, aby sme mali jednu tvár
- keď ideme niečo vybudovať pre verejné blaho, tak nebudeme od jedného tak od druhého
tak
- nedávajme im túto možnosť, aby s nami takto kšeftovali
- môže sa mi zdať, že to je rukopis ešte niekoho z vedenia mesta, ale to nie je až také
dôležité
- všetkých Vás žiadam, aby sme toto neschválili a počkali pokiaľ tie dámy príjmu nejaký
pozemok, ktorý máme a je zameniteľný, nech sa páči, ale vyhodiť za pozemok,
z ktorého potrebuje veľmi malú časť, sa mi zdá nie príliš športové.
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ)
- tento cykloturistický chodník dokončiť určite chceme
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-

predpokladám, že majetkové oddelenie aj vedenie mesta určite s tými vlastníkmi
rokovalo
chcem sa opýtať, že či by mesto nová trasa nevyšla oveľa viac a predĺžili by sme tú
stavbu o rok, dva, o tri
chcel by som sa opýtal, či takýto plán nejaký je?

Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- je to v spolupráci cez tri rôzne oddelenia MsÚ
- je to taký pokus o nejakú schematickú mapu alternatív
- ten pozemok, o ktorom je reč ten najväčší náklad nepochybne 60.000 EUR sa nachádza
presne tu v strede, ten pozemok potrebujeme aj na prepojenie zastávky na ceste,
chodníkom a lávkou pre peších pre Fedorkin Jarok ako pre chatárov
- podľa projektantov sa musíme dostať do tohto bodu, pretože iná alternatíva nie je
- tu cez les je to neprijateľné pre korčuliarov, pre matky s kočiarmi jednoducho nezjazdné
- ďalšia alternatíva cez územie Natura 2000, kde je istota, že štátna ochrana prírody
by tento zámer nedovolila
- naozaj toto je najbezpečnejšia trasa, na ktorú boli vyvinuté finančné prostriedky
na majetkoprávne vysporiadanie aj na prípravu projektovej dokumentácie
- samozrejme všetko sa dá zmeniť, všetko sa dá prekresliť, ale technicky nie majetkovo
iná alternatíva nie je možná a to, čo je teraz navrhované je najbezpečnejšie.
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ)
- z môjho pohľadu by sme mali zvážiť odkúpenie tých pozemkov a nekomplikovať
zbytočne a predlžovať tú dostavbu chodníka
- je pravda, že už je na čas dokončiť tu etapu, aby sme nemuseli o pár rokov znova
o tom istom rozprávať a o tej istej téme rokovať.
PhDr. Mgr. Jozef Cvologa (poslanec MZ)
- treba si uvedomiť, že inú možnosť nemáme, nehovorím pre kúpu pozemkov,
ale o trasovaní, projektant sa to snažil najbezpečnejšie vyriešiť
- finančná komisia odporúča, aby v rámci zmeny zásad hospodárenia s mestom
sme sa pokúsili zadefinovať nielen hodnotu, keď predávame, ale aj keď kupujeme
- zároveň v týchto zásadách, by malo byť jasne definované, že keď vykupujeme pozemok
pod nejakú infraštruktúru, tak áno, je 40 a 50 EUR pod ochranným pásmom a všetko
ostatné, čo sa nám predá bude mať celkom inú hodnotu, lebo mi to momentálne
nepotrebujeme na nejaké využitie
- aj na Mariánskej hore mesto muselo pristúpiť na cenu predávajúcich.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- my sa s ľuďmi bavíme, vyjednávame, nie je to tak, že si dajú cenu a my to takto dáme
do MZ
- po stiahnutí bodu sme naozaj všetkým volali a v jednom prípade sa to oplatilo, znížila
sa kúpna cena z 20 EUR na 15 EUR, ostatní trvali na svojom
- snažíme sa tých ľudí prehovárať, aby tie ich žiadosti boli reálne nohami na zemi
a schváliteľné v MZ, ale je to ťažké v dnešnej dobe online zasadnutí.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- my už máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na tretiu etapu cykloturistického
chodníka?
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- áno.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- nie je to opačný proces?
- najprv robiť projektovú dokumentáciu a potom riešiť s tými vlastníkmi pozemkov
na akej cene sa dohodneme, sa mi zdá úplne scestné.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- Mgr. Drahomirecký vysvetľuje JUDr. Murínovi, že iná trasa nie je možná.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- doniesol som uznesenia, kde sa vykupovali pozemky pod štvrtou etapou
cykloturistického chodníka
- som presvedčený o tom, že tak veľká parcela pre budúce využitie mesta mená zmysel
- takisto som toho názoru, že áno chcem tam tú etapu, ale za také peniaze len čo sa týka
výkupu pozemku a čo sa týka investícií už ani nehovorím, lebo však určite
som presvedčený o tom, že aj firma Dinis pán primátor ešte potrebuje do konca funkčného
obdobia zarobiť, lebo kto iný by to robil, lebo Sociálny podnik robí viac stavebných prác
mimo mesta ako pre mesto, ale chcem to, chcem aby sa to nejakým spôsobom vyriešilo,
ale ten najväčší výkup ma neskutočne vyrušuje.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- môžeš mi prosím mená tých pozemkov na Levočskej Doline povedať.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- Lesňák, Stančík, Bobková, Ing. Mlynarčík, Bc. Mlynarčík.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- to neboli pod treťou etapou už skôr kupované pozemky?
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- nie pod štvrtou etapou
- bola tam kolegyňa MUDr. Dzurňáková, MBA, ktorú už Ing. Novotný čo sa týka zámeny
pozemkov odprezentoval.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- to bolo v intraviláne Levočskej Doliny, miestnej časti.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- neviem presne kde
- nižšie ceny v intraviláne ako v extraviláne a to ma neskutočne vyrušuje.
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ)
- vráťme sa v tej klasifikácii toho pozemku.
- my predávame trávnatý porast, na ktorý nie je možné vydať stavebné povolenie pokiaľ
sa nemýlim, je to zátopová oblasť
- moja otázka je, že či je to trávnatý porast a či je to taký kvalitný pozemok?
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-

ak by to bola pravda, že sa tam nemôže ani stavať, tak má mesto niekde rovnaký kvalitný
pozemnom v celku, aby sme naplnili podstatu toho, čo nám tie dve dámy núkajú
alebo resp. na čo sa odvolávajú, že stratia prístup k takémuto pozemku a trvajú
na tom, aby to mesto odkúpilo v celku
máme nejaký taký pozemok, ktorý by sme im alikvótne vymenili v tej oblasti.

Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- v tej oblasti určite nie po celej trase cyklochodníka by sa našli pozemky
- my ľuďom vysvetľujeme, že to je záplavová oblasť a nie sú to stavebné pozemky
- ľudia si to neanalyzujú do podrobná.
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ)
- zameniť, nevymenia to za rovnako veľký pozemok?
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- keby chceli zámenu tak by už na to reagovali, tak ako reagoval pán Henčel.
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ)
- nemôžeme im to ponúknuť?
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- môžeme, potom sa k tomu vrátime
- je tu päť uznesení, ale MR neschválila ani jedno, čiže tu nie je vôľa ani za tých 11 EUR
kúpiť
- ani predaje za podstatne nižší peniaz neprešli
- skúsme sa pozrieť na to z hľadiska celkových nákladov, lebo ako ste vraveli
2/3 z nákladov je na jeden jediný pozemok.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- chcel som sa opýtať na pána Henčela, ale pán kolega ma predbehol a odznelo to tu
- tá cena za ten pozemok nie je nízka, ale ak sa to nedá obísť, tak čím skôr to urobiť,
aby sme mali cyklochodník z Levoče na Levočskú Dolinu hotový
- ideálna trasa pre cyklochodník je naozaj mimo frekventovanej cesty
- ak iná možnosť nie je som za to, aby sme do toho išli aj napriek tomu koľko to stojí
- skúste s tými ľuďmi rokovať, ale nič nezískame ak to budeme odkladať
len si skomplikujeme situáciu
- tá budúcnosť nás dobehne tak či tak.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ideme hlasovať.
UZNESENIE č. 16
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 11

proti 0

zdr

0

nehl 5

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča, t. j. pozemok
označený novým parc. č. KN-C 6678/22 – ost. pl., s výmerou 752 m2 a pozemok označený
novým parc. č. KN-C 6678/23 – ost. pl., s výmerou 410 m2, ktoré boli oddelené na podklade
geometrického plánu č. 87/2021, vyhotoveného dňa 4.10.2021 geodetom Ing. Petrom
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Garnekom od pozemku parc. č. KN-E 6674/2 – orná pôda, s výmerou 3 552 m2, v celosti,
pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 12,00 eur/m2, za účelom realizácie stavby
pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“ od Františka Petreka, rod. ■■■■■■,
nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele ¼-ina a Jozefa Petreka, rod ■■■■■■, nar.
■■■■■■, ■■■■■■, Levoča, v podiele ¼-ina.
T: 31.3.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 17
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl 1

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča, t. j. pozemok
označený novým parc. č. KN-C 6678/22 – ost. pl., s výmerou 752 m2 a pozemok označený
novým parc. č. KN-C 6678/23 – ost. pl., s výmerou 410 m2, ktoré boli oddelené na podklade
geometrického plánu č. 87/2021, vyhotoveného dňa 4.10.2021 geodetom Ing. Petrom
Garnekom od pozemku parc. č. KN-E 6674/2 – orná pôda, s výmerou 3552 m2, v celosti,
pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 15,00 eur/m2, za účelom realizácie stavby
pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, od Zdenky Filičkovej, rod. ■■■■■■,
nar. ■■■■■■, ■■■■■■, Spišský Hrhov, v podiele 1/8-ina a Márie Kovalikovej, rod. ■■■■■■,
nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Spišský Hrhov, v podiele 1/8-ina.
T: 31.3.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 18
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 10

proti 0

zdr

5

nehl 1

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča, a to pozemku parc.
č. KN-E 6678/3 – tr. tráv. porast, s výmerou 5505 m2, v celosti, pre Mesto Levoča, IČO:
00329321, za kúpnu cenu 11,00 eur/m2, za účelom realizácie stavby pod názvom
„Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, od Evy Urbanovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele ½-ica a Anny Janečkovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele ½-ica.
T: 31.3.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 19
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl 1

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele k. ú. Levoča, a to pozemku
parc. č. KN-E 6677/2 – orná pôda, s výmerou 1903 m2, v celosti, pre Mesto Levoča, IČO:
00329321, za kúpnu cenu 10,00 eur/m2, za účelom realizácie stavby pod názvom
„Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, od Jána Galíka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/5-ina, Rudolfa Lesňáka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/5-ina, Anny Petrovičovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/20-ina, Vladimíra Zoričáka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
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bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/20-ina, Emílie Zoričákovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/20-ina a Stanislava Zoričáka, rod. ■■■■■■, nar.
■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/20-ina.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 20
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 14

proti 0

zdr

1

nehl 1

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča, t. j. pozemok
označený novým parc. č. KN-C 6677/7 – ost. pl., s výmerou 274 m2 a pozemok označený
novým parc. č. KN-C 6677/8 – ost. pl., s výmerou 326 m2, ktoré boli oddelené na podklade
geometrického plánu č. 90/2021, vyhotoveného dňa 5.11.2021 geodetom Ing. Petrom
Garnekom (ďalej len „GP č. 90/2021“), od pozemku parc. č. KN-E 6677/2 – orná pôda,
s výmerou 1903 m2, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 30,00 eur/m2,
za účelom realizácie stavby pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, od Lýdie
Kochanovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Sľažany, v podiele 1/5-ina.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 21
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl 1

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča, a to pozemku
parc. č. KN-E 6677/2 – orná pôda, s výmerou 1 903 m2 pre Mesto Levoča, IČO: 00329321,
za kúpnu cenu 25,00 eur/m2, za účelom realizácie stavby pod názvom „Cykloturistický chodník
Levoča, III. etapa“, od JUDr. Štefana Lesňáka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■,
Poprad, v podiele 1/5-ina.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- ide o obchodnú verejnú súťaž, ktorá bola vyhlásená na nájom časti pozemku v lokalite
Levočské Lúky
- majetková komisia vyhodnotila jednu obálku doručenú v rámci tejto obchodnej verejnej
súťaže
- išlo o návrh pána Richarda Holuba
- navrhujeme v uznesení a) vyhodnotiť a prijať tento návrh ako pre mesto najvhodnejší
- v uznesení b) schváliť nájom tohto pozemku pre pána Richarda Holuba.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ak nie je diskusia hlasujeme.
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UZNESENIE č. 22
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl 2

MZ vyhodnocuje a prijíma návrh nájomnej zmluvy Richarda Holuba, trvale bytom ■■■■■■
Levoča, ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy doručený na základe
uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
v platnom znení vyhlásenej na prenájom pozemku v k. ú. Levoča, v lokalite Levočské Lúky
časť parcely č. KN-C 3794/20 - ostatná plocha, s výmerou 12 m2, pretože návrh nájomnej
zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 16 z 27.
zasadnutia MZ konaného dňa 23.09.2021 a uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na
úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači.
T: 31.03.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 23
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl 2

MZ schvaľuje nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lokalite Levočské Lúky časť parcely č. KNC 3794/20 - ostatná plocha, s výmerou 12 m2, pre Richarda Holuba, trvale bytom ■■■■■■,
Levoča, za nájomné vo výške 36eur/mesiac, na dobu neurčitú, v súlade s ustanovením § 9a,
ods. 1, písm. a) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení, za účelom umiestnenia dočasného predajného stánku na predaj
potravinárskych výrobkov bez možnosti predaja alkoholických nápojov, ktorý bude so zemou
pevne spojený. Pevné spojenie sa rozumie pripojenie na inžinierske siete.
T: 31.03.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- ide o zámer mesta delimitovať pozemky, na ktorých sú chodníky, cesty, verejné
priestranstva Technickým službám mesta Levoča
- je to rozťahané až na štyri strany
- v ďalšom bode zveriť majetok obstaraný z nenávratného finančného príspevku
do správy ZŠ Námestie Štefana Kluberta 10 a v ďalšom uznesení do správy ZŠ na ulici
Gašpara Haina 37.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o predloženom návrhu.
UZNESENIE č. 24
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy
Hl. za 14

proti 0

zdr

0

nehl 2

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Levoča v platnom znení zverenie pozemkov s účinnosťou od 01.01.2022:
parc. č. KNC 1 - ostatná plocha, s výmerou 4542 m2, v hodnote 1 507,67 eur - NMP - park;
parc. č. KNC 3/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2 8342 m2, v hodnote 94 078,20
eur - cesty, chodníky NMP;
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parc. č. KNC 5 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 90 m2, v hodnote 298,75 eur pamätník SNP;
parc. č. KNC 6 - ostatná plocha, s výmerou 486 m2, v hodnote 161,31 eur - fontána - park;
parc. č. KNC 16/4 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 14 m2, v hodnote 98,00 eur chodník Ulica za Bergerovcom
parc. č. KNC 20 - zastavaná plocha a nádvoria, s výmerou 254 m2, v hodnote 843,13 eur - cesta,
chodník Gymnaziálny prechod
parc. č. KNC 32 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 346 m2, v hodnote 1 148,51 eur cesta, chodník prechod z Kláštorská ulica na Námestie Majstra Pavla
parc. č. KNC 40 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 955 m2, v hodnote 3 170,02 eur chodník, cesta, parkovisko pred divadlom na Námestí Majstra Pavla
parc. č. KNC 46 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 395 m2, v hodnote 1 311,16 eur cesta, chodník ulica Uhoľná
parc. č. KNC 58 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 383 m2, v hodnote 1 271,33 eur cesta, chodník prechod z Námestie Majstra Pavla na Ružovú ulicu
parc. č. KNC 80 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 38 m2, v hodnote 126,14 eur chodník prechod pri Košickej bráne na Ružovú ulicu
parc. č. KNC 122 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 123 m2, v hodnote 408,29 eur chodník prechod z Ružovej ulice na Baštovú ulicu
parc. č. KNC 157 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2566 m2, v hodnote 8 517,56 eur cesta, chodník Ružová ulica
parc. č. KNC 158 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1058 m2, v hodnote 3 511,92 eur cesta, chodník Vetrová ulica
parc. č. KNC 159 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1460 m2, v hodnote 4 846,31 eur cesta Baštová ulica
parc. č. KNC 160/2 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 30 m2, v hodnote 79,50 eur cesta Baštová ulica
parc. č. KNC 223 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 34 m2, v hodnote 112,86 eur - cesta
Baštová ulica
parc. č. KNC 224/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 905 m2, v hodnote 3 004,05 eur
- cesta, chodník Uholná ulica
parc. č. KNC 280 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 477 m2, v hodnote 1 583,35 eur cesta, chodník prechod z ul. Hradby na Kláštorskú ulicu
parc. č. KNC 304 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 641 m2, v hodnote 2 127,73 eur cesta prechod z Baštovej ulice na Kláštorskú ulicu
parc. č. KNC 325 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 8225 m2, v hodnote 27 302,00 eur
- cesta, chodník Kláštorská ulica
parc. č. KNC 363 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 924 m2, v hodnote 3 067,12 eur cesta, chodník Žiacka ulica
parc. č. KNC 453 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 7220 m2, v hodnote 23 966,01 eur
- cesta, chodník Nová ulica
parc. č. KNC 489 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1039 m2, v hodnote 3 448,85 eur cesta, chodník Žiacka ulica
parc. č. KNC 525 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 688 m2, v hodnote 2 283,74 eur cesta, chodník Ulica za Bergerovcom
parc. č. KNC 576/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 712 m2, v hodnote 2 363,41 eur
- cesta Vysoká ulica (súbežná za zadnými traktami rodinných domov)
parc. č. KNC 592 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 6482 m2, v hodnote 21 516,29 eur
- cesta, chodník Vysoká ulica
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parc. č. KNC 593 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1922 m2, v hodnote 6 379,87 eur cesta, chodník Vysoká ulica
parc. č. KNC 594/1 - ostatná plocha, s výmerou 3970 m2, v hodnote 1 317,80 eur - park pri
Probstnerovej ceste
parc. č. KNC 610 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 139 m2, v hodnote 461,40 eur chodník prechod z ulica Bottova na Probstnerovu cestu
parc. č. KNC 611/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2744 m2, v hodnote 9 496,78 eur
- cesta, chodník Bottova ulica
parc. č. KNC 615 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1549 m2, v hodnote 5 141,74 eur chodník, verejné priestranstvo Bottova ulica
parc. č. KNC 621/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1434 m2, v hodnote 4 760,00 eur
- chodník, verejné priestranstvo Bottova ulica
parc. č. KNC 621/2 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 32 m2, v hodnote 106,22 eur verejné priestranstvo, chodník k bytovému domu súp. č. 1485 (Bottova ulica č. 17)
parc. č. KNC 621/3 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 59 m2, v hodnote 195,84 eur chodník k bytovému domu súp. č. 1347 (Bottova ulica č. 16)
parc. č. KNC 621/5 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 32 m2, v hodnote 106,22 eur chodník k bytovému domu súp. č. 1347 (Bottova ulica č. 16)
parc. č. KNC 621/6 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 46 m2, v hodnote 152,69 eur chodník k bytovému domu súp. č. 652 (Bottova ulica č. 14)
parc. č. KNC 621/8 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 77 m2, v hodnote 255,59 eur chodník k bytovému domu súp. č. 652 (Bottova ulica č. 14)
parc. č. KNC 658 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1128 m2, v hodnote 3 744,27 eur cesta, chodník Žiacka ulica
parc. č. KNC 659 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1463 m2, v hodnote 4 856,27 eur cesta, chodník Bottova ulica
parc. č. KNC 660/22 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 42 m2, v hodnote 1 110,00 eur
- chodník pri prechode pre chodcov (Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých) Probstnerova cesta
parc. č. KNC 717 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 979 m2, v hodnote 3 249,67 eur cesta, chodník Kasárenská ulica
parc. č. KNC 774 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1967 m2, v hodnote 6 529,24 eur cesta, chodník Dlhá ulica
parc. č. KNC 812 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1922 m2, v hodnote 6 379,87 eur cesta Móricova ulica
parc. č. KNC 813 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1273 m2, v hodnote 4 225,59 eur cesta, chodník Kasárenská ulica
parc. č. KNC 842 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2597 m2, v hodnote 8 620,46 eur cesta Kukučínova ulica
parc. č. KNC 852 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 237 m2, v hodnote 786,70 eur cesta pod Menhardskou bránou
parc. č. KNC 853 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2720 m2, v hodnote 9 028,75 eur cesta, chodník Ulica Gustáva Hermanna
parc. č. KNC 869 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 291 m2, v hodnote 965,94 eur cesta Sirotínska ulica
parc. č. KNC 894 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4172 m2, v hodnote 13 848,50 eur
- cesta, chodník Košická ulica
parc. č. KNC 895 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4691 m2, v hodnote 13 848,50 eur
- cesta, chodník Mäsiarska ulica
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parc. č. KNC 934 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 446 m2, v hodnote 1 480,45 eur cesta, chodník Sirotínska ulica
parc. č. KNC 959 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4374 m2, v hodnote 14 519,02 eur
- cesta, chodník Špitálska ulica
parc. č. KNC 1006 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 364 m2, v hodnote 1 208,26 eur cesta, chodník Sirotínska ulica
parc. č. KNC 1051/4 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 23 m2, v hodnote 76,34 eur prechod pod Košickou bránou
parc. č. KNC 1051/5 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 34 m2, hodnote 112,86 eur chodník pred Košickou bránou
parc. č. KNC 1052 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 664 m2, v hodnote 2 204,08 eur cesta pred Košickou bránou
parc. č. KNC 1074/54 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 9 m2, v hodnote 253,68 eur autobusový prístrešok Probstnerova cesta smer Poprad
parc. č. KNC 1074/57 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3 m2, v hodnote 84,46 eur chodník Prešovská ulica
parc. č. KNC 1074/58 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 10 m2, v hodnote 281,54 eur cesta Sadová ulica
parc. č. KNC 1074/59 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 50 m2, v hodnote 1 409,32 eur
- verejné priestranstvo pri autobusovom prístrešku Probstnerova cesta smer Poprad
parc. č. KNC 1075 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1524 m2, v hodnote 5 058,75 eur
- chodník Probstnerova cesta
parc. č. KNC 1119/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1999 m2, v hodnote 6 635,46
eur - cesta, chodník Ulica Fraňa Kráľa
parc. č. KNC 1165 - ostatná plocha, s výmerou 2523 m2, v hodnote 837,48 eur - park Námestie
Štefana Kluberta
parc. č. KNC 1166 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2195 m2, v hodnote 7 286,06 eur
- cesta, chodník, parkovisko Námestie Štefana Kluberta
parc. č. KNC 1174 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1442 m2, v hodnote 4 786,56 eur
- cesta Za sedriou
parc. č. KNC 1265/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 5933 m2, v hodnote 19 693,95
eur - cesta, chodník Za sedriou
parc. č. KNC 1266/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1469 m2, v hodnote 1 518,30
eur - cesta, chodník Za sedriou
parc. č. KNC 1352/4 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1304 m2, v hodnote 4 328,49
eur - cesta, chodník Ulica Gašpara Haina
parc. č. KNC 1380/1 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4505 m2, v hodnote 14 953,85
eur - cesta, chodník, parkovisko a verejné priestranstvo bytové domy Ulica Milana Rastislava
Štefánika
parc. č. KNC 1387/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1882 m2, v hodnote 6 247,09
eur - cesta a verejné priestranstvo Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1388 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 237 m2, v hodnote 786,70 eur chodník Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1389/1 - Ostatná plocha, s výmerou 2 3299 m2, v hodnote 7 744,58 eur - chodníky
a verejné priestranstvo Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1389/10 - Ostatná plocha, s výmerou 160 m2, v hodnote 53,11 eur - cesta pri
zadnom vstupe k bývalej kotolni Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1473 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1362 m2, v hodnote 4 521,01 eur
- chodník Sídlisko pri prameni
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parc. č. KNC 1474 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2708 m2, v hodnote 8 988,91 eur
- cesta a parkoviská Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1475 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 2133 m2, v hodnote 7 080,26 eur
- cesta Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1492/1 - Ostatná plocha a nádvorie, s výmerou 25079 m2, v hodnote 8 276,07 eur
- chodníky a verejné priestranstvo Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1493 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 852 m2, v hodnote 2 828,12 eur
- chodník a verejné priestranstvo Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1499 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1275 m2, v hodnote 4 232,22 eur
- cesta a parkoviská Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1516/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 304 m2, hodnote 1 009,10 eur
- chodník a verejné priestranstvo Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1528 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 300 m2, v hodnote 995,82 eur basketbalové ihrisko Sídlisko pri prameni
parc. č. KNC 1534/3 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3809 m2, v hodnote 12 643,56
eur - cesta a chodníky Ulica Michala Hlaváčka
parc. č. KNC 1602 - Ostatná plocha, s výmerou 614 m2, v hodnote 203,81 eur - chodník
Probstnerova cesta
parc. č. KNC 1608/1 - Ostatná plocha, s výmerou 22333 m2, v hodnote 7 369,89 eur - cesta,
chodníky, parkoviská, ihriská a verejné priestranstvo Rozvoj
parc. č. KNC 1608/5 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 130 m2, v hodnote 42,90 eur parkovisko Rozvoj
parc. č. KNC 1608/6 - Ostatná plocha, s výmerou 49 m2, v hodnote 16,17 eur - schodisko
Rozvoj
parc. č. KNC 1608/7 - Ostatná plocha, s výmerou 817 m2, v hodnote 269,61 eur - ihrisko
Rozvoj
parc. č. KNC 1616 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 5828 m2, v hodnote 19 345,42
eur - cesta, chodníky Železničný riadok a Rozvoj
parc. č. KNC 1625/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 171 m2, v hodnote 567,62 eur
- cesta autobusové nástupisko
parc. č. KNC 1626/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1216 m2, v hodnote 4 036,38
eur - chodník a verejné priestranstvo autobusové nástupisko
parc. č. KNC 1648/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 503 m2, v hodnote 1 332,95 eur
- chodník Železničný riadok
parc. č. KNC 1652/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4108 m2v hodnote 10 886,20
eur - cesta a verejné priestranstvo Železničný riadok
parc. č. KNC 1712 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1083 m2, v hodnote 3 594,90 eur
- cesta Staničná ulica
parc. č. KNC 1713 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3462 m2, v hodnote 11 491,73
eur - verejné priestranstvo Rozvoj
parc. č. KNC 1745 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 405 m2, v hodnote 1 344,35 eur
- cesta Krátka ulica
parc. č. KNC 1802/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 847 m2, v hodnote 2 811,52 eur
- cesta, chodník Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1812 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 128 m2, v hodnote 424,88 eur cesta Ulica Gašpara Haina
parc. č. KNC 1814 - Záhrada, s výmerou 76 m2, v hodnote 252,27 eur - cesta Ulica Gašpara
Haina
parc. č. KNC 1815 - Záhrada, s výmerou 78 m2, v hodnote 258,91 eur - cesta Ulica Gašpara
Haina
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parc. č. KNC 1818 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 4090 m2, v hodnote 13 576,31
eur - cesta, chodník Ulica Gašpara Haina
parc. č. KNC 1864 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 3487 m2, v hodnote 11 574,72
eur - cesta Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1865/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 201 m2, v hodnote 667,19 eur
- chodník, verejné priestranstvo Ulica Gašpara Haina
parc. č. KNC 1866/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 979 m2, v hodnote 3 250,28 eur
- chodník, verejné priestranstvo Ulica Milana Rastislava Štefánika
parc. č. KNC 1908/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 749 m2, hodnote 2 486,22 eur
- chodník, verejné priestranstvo prechod z Ulice Gašpara Haina na Pod vinicou
parc. č. KNC 1992/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 5257 m2, v hodnote 17 395,93
eur - cesta, chodník Pod vinicou
parc. č. KNC 2016/5 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 57 m2, v hodnote 189,16 eur chodník Okružná ulica
parc. č. KNC 2021/1 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 76 m2, v hodnote 252,26 eur cesta, chodník prechod z Pod vinice na Okružnú ulicu
parc. č. KNC 2041/2 - Zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 1 7861 m2, v hodnote 59 287,80
eur - cesta, chodníky, verejné priestranstvo sídlisko Pod vinicou
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.
T: 31.03.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 25
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy
Hl. za 13

proti 0

zdr

0

nehl 3

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou od
01.12.2021:
 inv. č. 5/300/142 - Jazyková učebňa - digitálne laboratórium - ZŠ Š. Kluberta, v obstarávacej
cene 2 174,40 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 2 036,40 eur;
 inv. č. 5/300/142_A - Jazyková učebňa - software k interaktívnemu projektoru,
v obstarávacej cene 237,60 eur, oprávky 30 eur, v zostatkovej cene 207,60 eur;
 inv. č. 5/300/142_B - Jazyková učebňa - nábytok - ZŠ Š. Kluberta, v obstarávacej cene
1 557,12 eur, oprávky 195 eur, v zostatkovej cene 1 362,12 eur;
 inv. č. 5/300/142_C - Jazyková učebňa - vybavenie - ZŠ Š. Kluberta, v obstarávacej cene
6 285,12 eur, oprávky 786 eur, v zostatkovej cene 5 499,12 eur;
 inv. č. 5/300/143 - Prírodovedná učebňa chémie - vybavenie - ZŠ. Š. Kluberta,
v obstarávacej cene 27 894,12 eur, oprávky 3 489 eur, v zostatkovej cene 24 405,12 eur;
 inv. č. 5/300/143_A - Chémia - Software k interfejsu - multilicencia, v obstarávacej cene
842,76 eur, oprávky 108 eur, v zostatkovej cene 734,76 eur;
 inv. č. 5/300/143_B - Prírodovedná učebňa chémie - nábytok - ZŠ Š. Kluberta,
v obstarávacej cene 10 699,80 eur, oprávky 1 338 eur, v zostatkovej cene 9 361,80 eur;
 inv. č. 5/300/144 - Prírodovedná učebňa fyziky - vybavenie - ZŠ. Š. Kluberta, v obstarávacej
cene 13 149,83 eur, oprávky 1 644 eur, v zostatkovej cene 11 505,83 eur;
 inv. č. 5/300/145 - Polytechnická učebňa - nábytok - ZŠ. Š. Kluberta, v obstarávacej cene
14 161,56 eur, oprávky 1 773 eur, v zostatkovej cene 12 388,56 eur;
 inv. č. 5/300/145_A - Polytechnická učebňa - vybavenie - ZŠ Š. Kluberta, v obstarávacej
cene 24 216,55 eur, oprávky 3 030 eur, v zostatkovej cene 21 186,55 eur;
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do správy Základnej škole, Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča, so sídlom: Námestie Štefana
Kluberta 10, 054 01 Levoča, IČO: 37873792.
T: 30.06.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 26
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy
Hl. za 12

proti 0

zdr

0

nehl 4

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou od
01.12.2021:
 inv. č. 5/300/146 - Jazyková učebňa - digitálne laboratórium - ZŠ G. Haina, v obstarávacej
cene 2 174,40 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 2 036,40 eur;
 inv. č. 5/300/146_A - Jazyková učebňa - software k interaktívnemu projektoru,
v obstarávacej cene 237,60 eur, oprávky 30 eur, v zostatkovej cene 207,60 eur;
 inv. č. 5/300/146_B - Jazyková učebňa - nábytok - ZŠ G. Haina, v obstarávacej cene
1 776,27 eur, oprávky 225 eur, v zostatkovej cene 1 551,27 eur;
 inv. č. 5/300/146_C - Jazyková učebňa - vybavenie - ZŠ G. Haina, v obstarávacej cene 5 910
eur, oprávky 741 eur, v zostatkovej cene 5 169 eur;
 inv. č. 5/300/147 - Školská knižnica - vybavenie - ZŠ. G. Haina, v obstarávacej cene
36 761,59 eur, oprávky 4 596 eur, v zostatkovej cene 32 165,59 eur;
 inv. č. 5/300/147_A - Školská knižnica - software - ZŠ G. Haina, v obstarávacej cene
1 181,46 eur, oprávky 150 eur, v zostatkovej cene 1 031,46 eur;
 inv. č. 5/300/147_B - Školská knižnica - nábytok - ZŠ G. Haina, v obstarávacej cene
7 636,08 eur, oprávky 957 eur, v zostatkovej cene 6 679,08 eur;
 inv. č. 5/300/148 - Notebooková učebňa - vybavenie - ZŠ. G. Haina, v obstarávacej cene
14 733,64 eur, oprávky 1 842 eur, v zostatkovej cene 12 891,64 eur;
 inv. č. 5/300/148_A - Notebooková učebňa - software - ZŠ. G. Haina, v obstarávacej cene
2 703,60 eur, oprávky 171 eur, v zostatkovej cene 2 532,60 eur;
 inv. č. 5/300/148_B - Notebooková učebňa - nábytok - ZŠ. G. Haina, v obstarávacej cene
2 567,30 eur, oprávky 321 eur, v zostatkovej cene 2 246,30 eur;
 inv. č. 5/300/148_C - Notebooková učebňa - 3D tlačiareň - ZŠ. G. Haina, v obstarávacej
cene 1 735,20 eur, oprávky 111 eur, v zostatkovej cene 1 624,20 eur;
do správy Základnej škole, Ulica Gašpara Haina 37, so sídlom: 054 01 Levoča, Ulica Gašpara
Haina 37, IČO: 37785834.
T: 30.06.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- v októbrovom MZ boli prerokované dva body súvisiace so záujmom spoločnosti Slovak
Telekom vybudovať, umiestniť stavbu verejnej elektronickej komunikačnej siete
na pozemkoch vo vlastníctve mesta
- formované uznesenie znelo na odplatu za 7 EUR/m² záberu stavebne dotknutého
pozemku
- bol schválený poslanecký návrh uznesenia, ktorý bol formulovaný trošku inak
a to za odplata vo výške 3 eurá za bežný meter
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-

odznelo aj, že ochranné pásmo tejto siete nie je 50 cm od osi vedenia, ako uvádzalo
oddelenie majetkové, ale iba 15 cm
podľa mesta je výhodnejšie určiť záber na bežný meter dĺžky vedenia a v minulosti
už došlo k uzatváraniu takýchto zmlúv
nevedeli sme si to priamo na zasadnutí MZ overiť, takže MZ schválilo tieto poslanecké
návrhy
zistili sme, že tých 50 cm na každú stranu od vedenia to ochranné pásmo je všade
definované aj v zákone aj normách
zákon o elektronických komunikáciách uvádza ochranné pásmo so šírkou 50 cm
tak, že na každom bežnom metri dĺžky vedenia vzniká presne 1 m² ochranného pásma
takto schválené zmeny uznesenia MZ považujeme v rozpore s potrebami a záujmami
mesta a navrhujeme ich zmeniť na pôvodné znenie
dať do súladu so zákonom a kľudne pripustiť debatu možno o sadzbe,
ale o tom ochrannom pásme a o definovaný zaberú v ochrannom pásme, by nemala byť
reč, keď tam je zákon jednoznačný
navrhujeme chváliť MZ uznesenie a), b), v ktorom by sme vrátili tie uznesenia
na pôvodnú formuláciu danú majetkovým oddelením na októbrovom zasadnutí MZ.

Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- našu komunikáciu z MR aj uznesenie som poslal právnikovi, ktorý ako hlavný právnik
asociácie poskytovateľov internetu odpísal len jedno,
- je smutné, že aj mestá, ktoré majú väčší odborný aparát, teda právnikov produkujú
podobné právne nezmysly s úctov JUDr. František Buhla
- je to jeden právny názor, ale človeka, ktorý sa venuje vyslovene telekomunikačnému
právu
- na základe toho, či chceme ďalej to riešiť
- stiahol by som tento bod.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- pripomínam, že ide o návrh zmluvy Slovak Telekomu, ktorý určite tiež má svojich
právnikov, ale nemali výhrady k jeho zneniu.
Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- máme schválené uznesenie predtým a Slovak Telekom tu bol veľakrát na jednaní,
kde sa schválila zmluva, nie o vecných bremenách, ale zmluva o spolupráci,
lebo to je riešenie ako postupovať a nie zmluva o vecných bremenách, pretože vecné
bremená vznikajú zo zákona.
- ten pán JUDr. Buhla kľudne môže prísť.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- toto je dohoda o jednorázovej primeranej náhrade nie zriadení vecného bremena
- je to robené podľa tej novely zákona tak, ako si vravel už pri optických sieťach
- pri týchto operátoroch sa vecné bremená nezriaďujú zmluvne, ale na základe dohody
o jednorázovej primeranej náhrade.
Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- predtým boli zmluvy inač naformulované.
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- máš pravdu predtým boli zmluvy inač naformulované, to bolo pred nadobudnutím
účinnosti novely zákona o elektronických komunikáciách, je to robené nie ako zmluva
o zriadení vecného bremena, ale ako jednorazová primeraná náhrada
- aj v zákone je napísané, že tá jednorazová primeraná náhrada je vecným bremenom
- zapisuje sa do katastra nehnuteľností to sa iba inak volá, ale zodpovedá to vecnému
bremenu.
Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- preposlal som to JUDr. Buhlovi
- jemu by bolo na mieste sa baviť o metroch kubických, pretože ochranné pásmo
je do hĺbky 2 m
- konštatoval, že z jeho pohľadu je to právny nezmysel.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- poďme hlasovať o poslaneckom návrhu pána Kellnera so všetkým čo k tomu prináleží.
UZNESENIE č. 27
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena uznesenia
Hl. za 9

proti 0

zdr

7

nehl 0

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera: MZ schvaľuje stiahnutie bodu
z rokovania - zmena uznesenia č. 20 z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči

konaného dňa 28.10.2021, ktorý bol k bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva
o podmienkach poskytnutia jednorazovej náhrady za obmedzenie v obvyklom užívaní
nehnuteľností v dôsledku vybudovania verejnej elektronickej komunikačnej siete.
T: 25.11.2021
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

4. Zmena rozpočtu číslo 5
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF)
- predkladám návrh zmeny rozpočtu číslo 5. v príjmovej časti bežného rozpočtu
navyšujeme príjem z podielových daní o 305.478 EUR
- navyšujeme príjmy za potraviny v jedálni o 12.000 EUR a školné o 11.669 EUR
- príjmy z grantov a transferov navyšujeme o 145.873 EUR
- výdavky bežného rozpočtu je najvyššie navýšenie na správe úradu o 89.855 EUR
- ostatné zmeny rozpočtu sa týkajú miezd a odvodov, v tejto zmene rozpočtu
sú zohľadnení aj tí zamestnanci, ktorých sme na pôvodnom schvaľovaní rozpočtu
v rozpočte nemali
- navýšenie na školstvo pre materské školy vo výške 20.800 EUR
- navýšenie kapitálových príjmov o 33.131 EUR
- navýšenie o 48.934 EUR je vlastne refundácia z predchádzajúceho roka na fasádu
Základnej umeleckej školy
- výdavky kapitálového rozpočtu tam je navýšenie len o kamerový systém vo výške
5.729 EUR
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-

-

navýšenie na nákup hudobných nástrojov pre Základnú umeleckú školu vo výške
11.669 EUR
znižujeme použitie úveru na bežné výdavky o 160.239 EUR na nulu
znížené použitie rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 145.356 EUR
celkové zníženie je vo výške 305.595 EUR, tzn. že celé navýšenie príjmov
z podielových daní používame na zníženie príjmových finančných operácií
tak, aby sme nemuseli čerpať úver na bežné výdavky
použitie rezervného fondu na bežné výdavky znižujeme 145.000 EUR
MR odporúča schváliť zmenu rozpočtu číslo 5
finančná komisia odporúča schváliť zmenu rozpočtu číslo 5 a prerokovala mimoriadnu
inventarizáciu pohľadávok a zobrala na vedomie výsledky tejto mimoriadnej
inventarizácie
finančná komisia navrhuje zmenou zásad hospodárenia určiť spôsob cenotvorby
pri stanovení cien pozemku, definovať zásady stanovenia cien aj pri kúpe pozemku,
definovať aj zásady pri zámenných zmluvách a to hlavne zohľadniť nielen rozlohu,
ale aj cenu pozemku a využívať pri kúpe a predaji znalecké posudky
finančná komisia ďalej navrhuje, aby boli poslanci MZ priebežne informovaní o stave
prác na PHSR-ke mesta Levoča.

PhDr. Mgr. Jozef Cvologa (poslanec MZ)
- finančná komisia odporúča schváliť MZ túto úpravu rozpočtu
- pochvaľujem vedenie mesta, že sa začala razantnejšie venovať správe pohľadávok,
pretože táto hodnota pohľadávok nám robí problém v rámci rozpočtu
- upozorňujem na krytie schodku bežného rozpočtu, tým, že budúci rok sa vrátime
do štandardných účtovných operácií
- obávam sa, že akým spôsobom vykryjeme schodok bežného rozpočtu.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o predloženom návrhu.
UZNESENIE č. 28
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5
Hl. za 15

proti 0

zdr

0

nehl

1

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č.5 – rozpočtové opatrenie č. 5/a, 5/b, 5/c, 5/d mesta Levoča
na rok 2021 podľa predloženého návrhu.
T: 25.11.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 29
K bodu: Zmena rozpočtu č. 5
Hl. za 16

proti 0

zdr

0

nehl

0

MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov rezervného fondu nasledovne:
Účel použitia
Transfer pre TS športoviská

schválené zmena
použitie č.1
0

zmena
č.2
205 423
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zmena
č.5
-87 886

Po zmene
117 537

Nájom TS
Transfer pre MsKS
Galéria - MsKS
Kino - MsKS
Spolu na bežné výdavky
T: 25.11.2021

0
0
0
0

57 470
87 895
18 663
10 549

0

0

-57 470

0
87 895
18 663
10 549

380 000 -145 356
234 644
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

5 Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OaVP)
- inštitút prísediaceho súdu upravuje 4 časť zákona č. 385/2000 o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo zákonných
ustanovení v tejto časti možno odvodiť, že MZ v Levoči má nárok a zároveň povinnosť
mať prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves kreované aktom voľby
- aktuálne funkčné obdobie prísediacich súdu končí v máji 2022
- týmto návrhom reagujeme na výzvu Okresného súdu Spišská Nová Ves učiniť akt voľby
prísediaceho na nasledujúce funkčné obdobie rokov 2022-2026
- primátor mesta navrhuje MZ na funkciu prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová
Ves zvoliť Mgr. Danu Šefčíkovú, ktorá spĺňa všetky zákonné predpoklady na voľbu.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- Mgr. Šefčíková rieši najviac
a aj tomu rozumie.

prípadov

ohľadom

sociálnych

problémov

UZNESENIE č. 30
K bodu: Voľba prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl

0

MZ podľa ustanovenia § 140 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volí na návrh
primátora mesta za prísediaceho Okresného súdu Spišská Nová Ves Mgr. Danu Šefčíkovú,
nar. ■■■■■■, Ulica ■■■■■■, Levoča, na najbližšie funkčné obdobie rokov 2022 až 2026.
T: 31.12.2021
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

6 Plán práce MR a MZ na rok 2022
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OaVP)
- v súlade s rokovacím poriadkom MZ predkladám informáciu o pláne práce MR a MZ
na rok 2022
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zasadnutia sú naplánované v dvojmesačnej periodicite s prihliadnutím na skutočnosť,
že 9. novembra 2022 končí volebné obdobie.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pokiaľ bude treba zvolať MZ v častejších termínoch, tak zákon to nevylučuje
- berieme na vedomie plán práce na rok 2022.

UZNESENIE č. 31
K bodu: Plán práce MR a MZ na rok 2022
Hl. za 16
proti 0

zdr

0

nehl

0

MZ berie na vedomie plán práce MR a MZ na rok 2022 podľa predloženého návrhu.
T: 31.12.2021
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka

7 Stanovisko poslancov MZ k verejnému vystúpeniu poslancov
Ing. Róberta Novotného a JUDr. Ľubomíra Murína
k distribúcii lieku Ivermektínu v médiách
MUDr. Ingrid Dzurňáková (poslankyňa MZ)
- s MUDr. Ščurkom, ktorí sme už vyše 20 rokov pracovníci levočskej nemocnice
by sme Vám chceli navrhnúť návrh uznesenia
- MZ sa dištancuje od verejného vystúpenia poslancov Ing. Róberta Novotného
a JUDr. Ľubomíra Murína, v ktorom prostredníctvom sociálnej siete ponúkali ľuďom
Ivermektín, hoci nie sú oprávnení zaobchádzať s liekmi
- vedome porušili zákon č. 362/2011 Zb. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení neskorších predpisov, konkrétne nasledovné ustanovenia
- § 3 ods. 1 fyzická alebo právnická osoba môže zaobchádzať s liekmi
a so zdravotníckymi pomôckami len na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona
- § 3 ods. 4 zaobchádzať s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami môže fyzická osoba,
ak dovŕšila vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony, dôveryhodná, bezúhonná
a odborne spôsobilá
- § 3 ods. 7. podmienkou so zaobchádzaním s liekmi a zdravotníckymi pomôckami
je aj materiálne, priestorové vybavenie a personálne zabezpečenie na požadovaný druh
a rozsah činnosti
- § 18 a ods. 1 fyzická osoba, ktorá má bydlisko v Slovenskej republike alebo právnická
osoba, ktorá má sídlo v Slovenskej republike je povinná oznámiť štátnemu ústavu zámer
vykonávať sprostredkovanie nákupu alebo predaja humánneho lieku
- § 25 ods. 1 humánne lieky možno vydávať len v nemocničných lekárňach, vo verejných
lekárňach a v pobočkách verejných lekární
- § 25 ods. 2 vydávať humánne lieky je oprávnená fyzická osoba, ktorá získala
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore farmácia
- toto by bol ten legislatívny rámec a zdôvodnenie nás dvoch
- Ing. Róbert Novotný a JUDr. Ľubomír Murín sú poslancami MZ v Levoči
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ide o verejne činné osoby, ktoré sa podieľajú na výkone verejnej moci, majú
preto vo vzťahu k verejnosti zvýšenú mieru zodpovednosti, v čom musí ich konanie
a ich výroky zodpovedať
neobstojí argument, že vo videu na sociálnej sieti konali ako bežní občania
v danom prípade svoju zodpovednosť a mienkotvornosť zneužili na šírenie
nepravdivých a nepotvrdených informácií pochádzajúcich často zo zdrojov, ktoré tvoria
tzv. konšpiračnú zónu (zoznam 209 takýchto stránok je napr. na zmienenej webovskej
stránke aeronet je hneď na piatom mieste)
takýto postup poslancov znižuje vážnosť a dôveryhodnosť samosprávy, pre ktorú
je obzvlášť dôležité, aby vychádzala len zo zákonných princípov, a to musí platiť
aj pre každého predstaviteľa samosprávy jednotlivo
uznesenie chceme prijať preto, aby samospráva vyslala jasný signál, že od postojov
svojich dvoch poslancov sa dištancuje
MZ vychádza výlučne z odborných názorov o to viac, že dvaja členovia poslaneckého
zboru sú skúsení lekári, ktorí podporujú výlučne vedecké diagnosticko-liečebné postupy
a do boja s pandémiou covid-19 sa osobne aktívne zapájajú
ospravedlňujem sa poslancom, ak majú nejaký strach, že sa tu budeme baviť o výlučne
odborných medicínskych veciach
toto je legislatívny rámec a nebola by som rada, aby sme otvárali diskusiu
o akýchkoľvek postupoch v liečbe a prevencii tejto pliagy dvadsiateho prvého storočia
chceli sme len upozorniť, že zákon platí pre každého a ako sa správame na verejnosti
počas vykonávania mandátu a splnili všetky zákonné povinnosti a zákonné povinnosti
sme splnili, keď sme podpísali, že berieme ako verejní činitelia toto bremeno na svoje
plecia, že sa budeme takto správať a budeme si vážiť zákon aj miestnu samosprávu
nechcem, aby sme sa ozaj zaoberali štúdiami a liečebnými postupmi.

Ing. Robert Novotný (poslanec MZ)
- pri zaraďovaní jednotlivých bodov programu MZ, keď sa jedná o návrh zmeny
programu, aby sme postupovali tak ako sme si to nedávno schválili v rokovacom
programe
- pani poslankyňa MUDr. Dzurňáková, MBA zabudla písomne doložiť bod programu,
aby sme ho mali k dispozícii a tým pádom sa tento bod vôbec nemal prerokovať
- veľmi som sa tešil tomuto bodu a kvôli tomu, aby som Vám mohol zdôvodniť
to, čo som už povedal vo vyjadreniach v tomto videu alebo čo som odpovedal
aj redaktorke RTVS o čo som sa opieral, keď som povedal, že poskytnem tento liek
tým, ktorí ho potrebujú akútne
- neopieral som sa o stanovisko konšpiračného portálu aeronet, ale mal som pripravené
a ušetril by som Vás celej tejto diskusie
- pustil by som vám 5 minútové video, lenže bohužiaľ aj v dvadsiatom prvom storočí
nám informatik nevie pustiť videá, v ktorých boli stanoviská, ktoré boli prezentované
na TA3, na novinky CZ a na TV Rimavská Sobota
- je tam stanovisko teraz počúvajte koho MUDr. Etela Janeková, všeobecná lekárka
pre dospelých, internistka, klinická farmakologička, MUDr. Andrea Letanovská, PhD.
primárka ARO v národnom onkologickom ústave, Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.
externý odborník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre anestéziológiu
a intenzívnu medicínu, MUDr. Ladislav Kukolík, emeritný primár Oddelenia
intenzívnej medicíny Žiar nad Hronom, Doc. MUDr. Pavol Török, CSc. emeritný
prednosta Kliniky, anestéziológie a intenzívnej medicíny východoslovenskú ústavu
srdcových chorôb, posledný je pán MUDr. Peter Juhasz, kolegu MUDr. Ščurku

37

-

-

by som v tomto upozornil, že je to primár Chirurgického oddelenia Rimavská Sobota,
určite sa poznajú, sa ho môže opýtať
vám všetkým toto video pošlem, teda nie všetkým MUDr. Dzurňákovej, MBA,
nepošlem to video, ale pošlem to pánovi primátorovi, pretože hrach o stenu hádzať
nebudem
keď ste si mysleli, že som opieral tieto moje poznatky o stanovisko z internetu
vyhrabaného austrálskeho šamana, čo má na riti korálky, tak títo tu lekári, ktorých
som vám odcitoval, budete mať každý jeden v maily, toto stanovisko, aké majú
skúsenosti s liečbou Ivermektínu, nič viac, nič menej
upravím ešte jednu vec nepredával som, nepredávam ho a všade tam jasne deklarujem,
že ho požičiavam v prípade, že mi ho nevrátia nič sa nestalo v zdraví užite.

JUDr Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- znova sa dostávame do situácie, kedy znova sa začína spoločnosť polarizovať, ktorá
už sama o sebe je
- na úvod pani kolegyňa MUDr. Dzurňáková, tak ako vy sa tu tvárite, citujete zákony
miesto toho, čo ste odcitovala podľa zmeny rokovacieho poriadku pán primátor, ktorú
sme prijali v júni a podľa môjho osobného názoru bol prijatý hlavne kvôli kolegovi
Ing. Novotnému, ktorý často predkladal tie zmeny programov a zmeny návrhy uznesení
ústne tak v § 7 ods. 5 sa doplnila veta, že predkladateľ návrhu na zmenu zverejneného
programu zasadnutia predložiť materiál týkajúci sa zmeny v písomnej podobe
s jednoznačnou a zrozumiteľnou formuláciou návrhu na prijatie uznesenia MZ
- pani primárka v prvom rade treba začať od seba, čo sa týka dodržiavania zákonov
- druhá vec, ja v tomto smere som podporil kolegu Ing. Novotného a dôrazne
som tam jednoznačne povedal
- ja ako občan som plne očkovaní 2×, čiže aj druhou dávkou
- tak vám poviem, že mám v rodine deviatich lekárov ordinujú alebo pracujú od Martina,
Ružomberka, Čadce, Rakúska a neviem, kde ešte všade, z takej medicínskej rodiny
pochádzam, všetci sú zaočkovaní
- ja osobne ako občan očkovanie podporujem, ako u detí, ja mám takú dobrú pamäť
na ZŠ Francisciho sme boli priamo v škole očkovaní, ani doteraz presne neviem
načo pichali nás, očkovali a tak isto aj ja sa nebojím o svoj život a zdravie
- ja som sa dal zaočkovať, ale pani kolegyňa, nepatril som do rizikovej skupiny
a neuprednostňoval som ako vy tu hovoríte, že aktívne sa zapájate do boja s pandémiou
a svojich známych ste prednostné posielala do levickej nemocnice spoločnosti AGEL,
nakoľko nepatrili do krízovej infraštruktúry, ale asi sa báli viacej o svoj život a zdravie
ako ja osobne, takže aj tú druhú stránku veci
- nastala taká situácia v dnešnej dobe, že aj si myslím, že na úrovni vlády, by sa konečne
mala začať riešiť otázka, keď niekto tú chorobu dostane každý len pozitívne testovať
netestovať, dostávajú to aj očkovaní, majú tiež všelijaké priebehy, ale nikto nepovie
presný konkrétny návod, ako s tou chorobou bojovať, ako sa liečiť
- čo som spomínal tých mojich rodinných príslušníkov v druhej vlne, áno, v niektorých
nemocniciach bol predpisovaný Ivermektín, v niektorých nie
- čo mám informáciu, tak samozrejme nevedia doteraz, tí pacienti, ktorých vyliečili,
či im pomohol, nepomohol, predpisovali sa aj ich Isoprinosine, Remdesivir, kadejaké
kortikoidy, vitamíny, C, D, zinok
- mám osobnú skúsenosť aj v rodine, ale že by to stále nebolo o covide
- mám otca, ktorý je vážne chorý, nerád takto zneužívam, využívam takto príklad,
možno na odľahčenie tejto situácie, aby sa spoločnosť prestala polarizovať
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má veľmi slabé srdce, bol hospitalizovaný túto v Levoči v nemocnici na JIS-ke
pred rokom zhruba všade bol covid bol poslaný následne domov, že nemá podľa
výsledkov krvi a podobných vyšetrení nejaké vedľajšie príznaky, cítil sa zle mal výboje
na strojčeku so srdcom, som ho za tri hodiny odviezol do Bratislavy, kde lekár ma,
tak isto tam volal, že či to nie sú nejaké fantómové výboje, nie
situácia reálna bola taká, že otec mal 50 arytmických búrok, ten istý lekár ho však poslal
do spádovej oblasti do Popradu, nakoľko bol Covid, aj v národnom ústave srdcových
a cievnych chorôb, bolo mu predpísané infúzne, týždenne nasicovanie amiodaronom,
ja už tie lieky naspamäť poznám, aj keď nie som lekár, nie som odborník
v popradskej nemocnici mu túto infúznu liečbu odmietli podať, lebo bol vážny pacient
previezli ho do Prešova a Prešove, takisto mu odmietli podať infúznu liečbu
následne vrtuľníkom išiel do Bratislavy, kde mu to podali, zachránili život
ja si vážim každého jedného lekára, každého jedného z vás, lebo ja som presvedčený
o tom, že pre tých svojich pacientov chcete len to najlepšie, ale je normálne ľudsky
sa niekedy aj pomýliť, lebo ja rozumiem, že každý ten človek, individuálna živá bytosť
má individuálny organizmu, takže ten istý lekár z Bratislavy mu infúzie dal, potom
následne v tabletkovej forme mu liek nasadili, ako príklad hovorím
o mesiac neskôr mu odišla štítna žľaza, vyšetrenia veci do Ľubochne sme tam boli sami
chlapi, samé, ženy, doktor v Ľubochni mu povie, že prečo v Bratislave mu lekár nasadil
Kortarón, kde vedľajší účinok bol, že odišla mu štítna žľaza, kto sa ma vyhnať v tom
všetkom
rešpektujem všetkých lekárov, ale vidíte jeden liek zaberie tomu, niektorí nezaberie
možno inému, možno ten vedľajší účinok, kedy je možno prípad 1,2 zo 100 na niekom
sa prejaví, na niekom neprejaví
keď pani doktorka spomínate MUDr. Ščurku, upchali sa mu cievy na nohe boli sme v
Košiciach angeológii kázali mu urobiť lekári, predoperačné vyšetrenia boli sme tu
v Levoči
dvaja lekári mu absolútne neodporučili operáciu nohy, ale nekonkretizujem nebol to
MUDr. Ščurka, nakoľko skrz štítnej žľazy môže dostať chirhotostickú krízu, môže
zomrieť na stole
otec psychicky na dne, následne volali z Košíc, ďalší lekár, že buď sa dostaví a urobia
mu ten zákrok alebo príde o nohu, no rozhodnite sa, hej
otec povedal, že radšej umriem jak mám žiť bez nohy
išli sme tam pomohlo, čiže vidíte, že proste aj tí lekári každý lekár sa snaží, pre toho
pacienta eliminovať riziko ohrozenia života zdravia, každý sa snaží len to najlepšie, ale
bohužiaľ, každý máme nejaký organizmus, každý môže na to zareagovať inak
hovorím, som podporil túto aktivitu kolegu Ing. Novotného, keď budem mať možnosť
ísť na tretiu dávku, pôjde aj na tretiu dávku, mne je to jedno, ja som zdravý, ale hovorím
tu konečne by sa trebalo, keď nejaký návod možno zo strany kolegov tu lekárov dali
návod ako liečiť túto chorobu, tak určite do budúcna sa tomu nevyhneme.

Ing. Robert Novotný (poslanec MZ)
- chcel by som iba povedať, tak ako som už raz uviedol, že mne veľmi blízka osoba, sa
mi podarilo ju dostať s ľahkým priebehom prostredníctvom tohto lieku, vysokoriziková
skupina nad 75 rokov, onkologický pacient atď. ale poviem Vám jednu vec nejasám,
neposmievam sa, nechválim sa s tým, aj to, že musela prekonať alebo jej organizmom
musel bojovať s týmto vírusom sa určite podpíše na jej zdraví
- nebol tam, ale samozrejme vyjadrenie na tom videu, ktoré vám pošlem nejakého
odborníka na rehabilitácie to tiež pripúšťam
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pán primátor keďže sme z malého mesta a každý všetko vie, tak vieme, že máte
namierené s pani poslankyňou alebo buď ty alebo ona alebo spolu do jednej novej
strany, ktorá sa tak vyrysovala a tam budete mať nového kolegu pána starostu z obce
Dvory nad Žitavou Ing. Becík PhD. ten sa takisto preslávil tým, že pre svoju obec
zabezpečil dostatočné množstvo Ivermektínu spolu s lekárkou zo zdravotného strediska
tento Ivermektín použili v liečbe a mali veľmi dobré skúsenosti s tým, že nemuseli ich
občania z ich obce skončiť v nemocnici
navrhol by som Vám, aby ste na nejakom ustanovujúcom zjazde alebo na sneme strany
Hlas podobnej Smeru-sociálna demokracia odsúdili pána poslanca kolegu Ing. Becíka
PhD. tým, že prijmete nejaké uznesenie, že by sa mal držať výlučne týchto predpisov,
ako sme to urobili tu
nechcem už ďalej otravovať kolegov touto témou, iba chcem poprosiť, že keď budete
prijímať uznesenie, či by ste nemohli zhasiť svetlá, aby jedna poslankyňa prežila
orgazmus z prijatia tohto uznesenia oveľa intenzívnejšie.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- nechcel som sa k tejto téme vyjadrovať, ale pán poslanec, keď už ideš zas do osobných
invektív, tak si spomeň jak si robil kšefty s pánom Žigom, ktorý je členom politickej
strany Hlas
- ja do žiadnej strany sa nechystám ani nejdem, ja nie som politická prostitútka, tým som
skončil, ale na pána Žigu si spomeň ty
- ideme hlasovať.
UZNESENIE č. 32
K bodu: Stanovisko poslancov MZ k verejnému vystúpeniu poslancov pána Ing. Róberta
Novotného a JUDr. Ľubomíra Murína k distribúcii lieku Ivermektínu v médiách
Hl. za 12
proti 0
zdr
1
nehl 3
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Ingrid Dzurňákovej: MZ sa
dištancuje od verejného vystúpenia poslancov Ing. Róberta Novotného a JUDr. Ľubomíra
Murína, v ktorom prostredníctvom sociálnej siete ponúkali ľuďom Ivermektín, hoci nie sú
oprávnení zaobchádzať s liekmi.
T: 25.11.2021
Z: Ing. Vilkovský, MBA

8 Modernizácia a inovácia Mestského kultúrneho strediska
mesta Levoča za účelom adaptácie na dôsledky spôsobené
pandémiou COVID-19 – predloženie žiadosti o NFP
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.

JUDr. Zuzana Kamenická (vedúca MsKS)
- predkladám dva návrhy na prijatie uznesenia
- obe sa týkajú vstupu do projektu, ktorý ste už schvaľovali v MZ za účelom modernizácie
a inovácie Mestského kultúrneho strediska bolo potrebné kvôli projektu upresniť sumu
- jedná sa iba o schválenie upresnenej sumy
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najprv sme navrhli, aby došlo k zrušeniu toho predošlého uznesenia 27/47
následne sa prijalo nové uznesenie týkajúce sa vlastne už tej novej sumy.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- rušíme uznesením číslo 27/47
- prijímame uznesenie z predloženého materiálu v rámci projektu.
UZNESENIE č. 33
K bodu: Zrušenie uznesenia č. 27/47 zo dňa 23.9.2021 k bodu - Návrh na schválenie
uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č.
IROP-PO7-SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl 0
MZ ruší uznesenie č. 27/47 z dôvodu upresnenia celkových oprávnených výdavkov
na realizáciu projektu a zabezpečenie spolufinancovania realizovaného projektu, ktoré budú
predmetom schvaľovania nového uznesenia.
T: 25.11.2021
Z: JUDr. Kamenická
UZNESENIE č. 34
K bodu: Návrh na schválenie uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy č. IROP- PO7- SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho
operačného programu
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl 0
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy č. IROPPO7-SC77-2021-75 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) mestskou príspevkovou
organizáciou s právnou subjektivitou Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča na projekt s
názvom „Modernizácia a inovácia Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča za účelom
adaptácie na dôsledky spôsobené pandémiou COVID-19“ (ďalej len „projekt“) a zároveň
schvaľuje realizáciu projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta
a platným programom rozvoja mesta.
T: 25.11.2021
Z: JUDr. Kamenická
UZNESENIE č. 35
K bodu: Návrh na schválenie uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy č. IROP- PO7- SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho
operačného programu
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl 0
MZ schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
financovanie projektu s celkovými oprávnenými výdavkami 210.526,32 eur a zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške min. 5%
spolufinancovania v sume 10.526,32 eur a zabezpečenie financovania prípadných
neoprávnených výdavkov v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
T: 25.11.2021
Z: JUDr. Kamenická
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UZNESENIE č. 36
K bodu: Návrh na schválenie uznesenia na predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci výzvy č. IROP- PO7- SC77-2021-75 z Integrovaného regionálneho
operačného programu
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl 0
MZ schvaľuje oprávnenie štatutárneho zástupcu mestskej príspevkovej organizácie Mestské
kultúrne stredisko mesta Levoča uzatvoriť zmluvu o poskytnutí NFP vrátane prípadných
dodatkov v súvislosti s realizáciou projektu v prípade schválenia predloženej žiadosti
o nenávratný finančný príspevok.
T: 25.11.2021
Z: JUDr. Kamenická

9 Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na
obdobie 2021/2022
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML)
- predkladám operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie roku 2021
2022
- operačný plán rozpráva o jednotlivých podmienkach v zimnom období, o štandarde
zimnej údržby, o dispečerskej službe, ktorá bude tento rok zabezpečovať zimnú údržbu
na miestnych komunikáciách a v jednotlivých mestských častiach
- je tam mapová príloha, kde všade budeme vykonávať realizovať zimnú údržbu
- budeme sa snažiť dodržať tento dokument tak ako ho predkladáme MZ
- tá situácia je dosť vážna aj v našej organizácii a momentálne máme viacero
zamestnancov, či už na pandemickej OČR-ke alebo PN
- najpodstatnejšou vecou je to, aby sme to vedeli zabezpečiť personálne to, čo v podstate
predkladáme
- dúfam, že všetky miestne komunikácie a chodníky budú včas odtrhnuté.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pred každým zimným obdobím je prijímaný operačný plán zimnej údržby
- teraz je to trošku zložitejšie s tým personálom.
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML)
- snažíme sa personálne výpadky riešiť tak, aby ľudia v meste Levoča to nepocítili a odpad
bol v pravidelných intervaloch odvážaný podľa kalendára
- väčší problém by vznikol naozaj, keď zamestnanci tí, ktorí zabezpečujú jednotlivé rajóny v
rámci operačného plánu zimnej údržby by vypadli a nakoľko očkovanosť ani v našej firme
nie je stopercentná, tak tí zamestnanci ostávajú dlhšie na PN-ke
- momentálne to zvládame a dúfam, že tá situácia sa bude postupne zlepšovať.
Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ)
- chcem sa poďakovať za osadenie lavičiek pri levočskom potoku na sídlisku Západ
- na sídlisku Západ smerom z Texonu sú dva smetné koše vedľa seba, chcel by som sa
opýtať či by sa nemohol jeden smetný kôš presunúť k levočskému potoku, pretože keď
sú tam teraz lavičky tak vzniká aj väčšie riziko tvorby odpadu.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- to sa dá len, keď lepšie pozerám jeden je asi na psie exkrementy.
Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ)
- myslím si, že nie, lebo každý pozná túto lokalitu a návštevníkov tohto zariadenia a aj
koľko odpadov sa tam produkuje
- na prvom sídlisku na Západe sa robia prechody pre chodcov
- chcel by som sa opýtať či sa tam riešilo odtekanie kanalizácie, pretože keď viac prší
robí sa tam doslova bazén
- keď sa zrobí bezbariérový prístup pre prechody chodcov, tak nebude problém, že budú
plné chodníky vody
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML)
- nemyslím si, že by mal byť s tým problém
- všetky kanalizačné vpuste sme si prešli s podtatranskou vodárenskou spoločnosťou,
všetky sú prechodné len pri návalovom daždi a búrke ani jedna vpust nestihne
absorbovať toľko vody, ale všetky vpuste sú funkčné.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- ďakujem za osadenie lavičiek bola to jedna z mojich prvých interpelácií v tomto
volebnom období, dokonca som to mal aj v programe kedysi
- možno si dostatočne neuvedomujeme akú dôležitú úlohu majú zamestnanci
Technických služieb pre nás v období lockdown-u, pretože produkcia zmesového
komunálneho odpadu a triedených vecí radikálne stúpla a chlapi to všetko upratali,
nezažili sme tu situáciu kopy odpadu, ako to bolo v iných mestách na juhu Európy, kde
nezvládali túto situáciu riešiť
- ďakujem chlapom za celú tu robotu, ktorú robia, pretože by sme tu v tých odpadkoch
asi zhnili.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- MZ schvaľuje operačný plán údržby na rok 2021, 2022 podľa predloženého návrhu.
UZNESENIE č. 37
K bodu: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2021/2022
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl 0
MZ schvaľuje „Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2021/2022"
podľa predloženého návrhu.
T: 25.11.2021
Z: Mgr. Minďaš

5 Interpelácie poslancov MZ
Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- chcel by som informáciu o výnosoch a nákladoch slnečnej úboče Levočská Dolina
- zaujímal ba ma konkrétne zostatok účtu výnosom z predaja pozemkov v tejto lokalite a
nákladov na vybudovanie technickej infraštruktúry tejto lokality.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- slnečnej úboče či tam, kde mali byť chaty to zmiešané územie.
Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- to zmiešané územie
- dohodli sme sa, že budeme predávať pozemky a tie peniaze budú viazané na budovanie
infraštruktúry v danej lokalite.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- chcem sa opýtať pána riaditeľa TSML či by nebolo možné teraz, keď sa opravujú
chodníky upraviť aj priestor pred zastávkou pri Agro-milk, lebo večne stojí voda na
ceste, pretože sú tam výtlky a tí ľudia, ktorí čakajú na autobus musia stále odskakovať,
keď sa blíži nejaké auto
- veľa ľudí sa sťažuje, ktorí prichádzajú od sídliska Pri prameni okolo hasičov smerom
ku ulici Pri podkove, kde je teraz nová benzínová pumpa a umyvárky, že je ten chodník
nebezpečný, lebo vychádzajú auta, dokonca teraz, keď už je námraza, tak ten chodník
je tam zamrznutý od tej vody, že či by nebolo možné urobiť chodník aj z druhej strany
cesty okolo podkovy smerom ku Lidlu a od Lidlu hore
- pripájam sa k poďakovaniu za lavičky od dôchodcov zo sídliska Západ, lebo boli
promptne urobené a určite majú svoje opodstatnenie, lebo hlavne dôchodcovia si tam
oddýchnu pri tej vychádzke okolo potoka.
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML)
- k prvej interpelácií ten najväčší výtlk, kde stála voda a to bolo odsledované, bol
opravený a uvidíme ako sa to bude správať
- k druhej Lidl
- problém je ten, že z tej strany od autobusovej stanice vchádzame na úzky chodník, ktorý
je často zamrznutý, pretože majiteľ budovy bývalej herne má zvody zo strechy zvedené
rovno na chodník, čiže dažďovú vodu vypúšťa na miestnu komunikáciu
- budeme to musieť vyriešiť, aby si zvody zviedol, tak ako sa majú zviesť
- chodník, ktorý tam je bude postačujúci na strane auto umyvárky
- len budeme musieť vyriešiť prechod pre chodcov z jedného chodníka na druhý
- je to v križovatke treba nájsť preto optimálne riešenie.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- keď som ďakoval mužom na Technických službách, tak ďakujem aj ženám, ktoré triedia
na zbernom dvore
- v rámci nového chodníka Pri Prameni zaznela požiadavka, či by nebolo možné upraviť
stromy, ktoré sa tam nachádzajú
- niečo podobné sa stalo na sídlisku Rozvoj a MŠ na Železničnom riadku, že tie brezy
boli obrezané, skrátené
- nech sa nestane to čo na sídlisku Rozvoj, kde spadla veľká breza na garáž a urobila
materiálnu škodu, ktorú mesto zobralo na svoje vlastné triko, keďže škodu spôsobil
majetok mesta
- na sídlisku Pri Prameni je jeden strom podrezaná tenkým rezom, je to presne pred
vchodom kde býva pán župan
- treba zhodnotiť, či práve ten rez nespôsobuje oslabenie toho kmeňa, aby ten strom
nespadol, keby spadol tak zničí pár áut
- prehodnotiť stromy na sídlisku Pri Prameni
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-

na sídlisku Pri Prameni konár z vŕby bol odlomený silným vetrom a je pospájaná
lanami, zdravý rozum hovorí, takéto stromy radšej dole ako ich zachraňovať
konzultoval som to a zistil, že ochranári nie sú za to, aby sa tá vŕba odstránila, nachádza
sa presne na rohu detského ihriska, otočilo sa zrkadlovo celé ihrisko, aby hojdačky
neboli pod tými konármi, všetko lístie skončilo na detskom ihrisku, robí síce tieň, je tam
aj viac stromov trošku ďalej
podľa mňa je tá vŕba kritická, aby nespadla a neurobila škody na novom ihrisku.

Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML)
- je zvolané stretnutie k výrubu práve tej vŕby a vyjadria sa všetci kompetentní a podľa
rozhodnutia sa bude ďalej postupovať pri tej vŕbe, aj ďalších stromov
- robia nám problémy viaceré stromy
- ak bude rozhodnutie odstrániť stromy tak sa odstránia a bude uskutočnená náhradná
výstavba
- téma odstraňovania stromov je veľmi háklivá.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- k borovici poviem, že odborní pracovníci sa boli na ňu pozrieť a zhodnotili, že je zdravá
- ľudia si našli spôsob a ju podrezali sami
- treba citlivo vnímať, ktoré stromy môžu ísť dole a ktoré nie
- netvrdím, že tomu rozumiem, máme na to odborníkov, ktorí tieto dreviny posudzujú
- nemám iné východisko ako primátor, len dať na ich odborné stanovisko.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- ľudia žiadajú, aby šli stromy dole
- je problém s výrubom
- možno apelovať na majiteľov tých nových domov a nedovoliť výsadbu
- sme radi, že máme zeleň, ale môže nám spôsobiť škody
- aká bola škoda na tej garáži?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- neviem o tom, že by to bolo doriešené
- máme dendrologický prieskum, že ten strom bol v poriadku.
MUDr. Pavol Ščurka (poslanec MZ)
- pred novým centrálnym príjmom levočskej nemocnice chýba dopravné značenie
- chodia tam pacienti, parkuje sa tam
- chýbajú tam obmedzenia na parkovania aj keď rozumiem, že pacienti sú menej mobilní
- malo by to byť jasne definované, že to je pre dopravnú obsluhu RZP, RLP.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pred dokončením sa mi zdalo, že by tam malo by byť na asfalte dopravné značenie.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- pripájam sa ku kolegovi MUDr. Ščurkovi
- v spolupráci s mestskou políciou a so správcom nemocnice by sa nedalo porozmýšľať
nad nejakou formou parkovania
- stretávame sa s veľkým problémom, aby dopravné značenie bolo jasne dané, aby sa dali
eventuálne vymáhať aj nejaké pokuty
- bráni sa sanitným vozidlám a personálu, aby sa dostali do jednotlivých ambulancií
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možno porozmýšľať aj nad kompletným riešením očkovacieho centra, testovacieho
centra, prejazdov.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- s touto vecou sa obrátime na správcu a ten bude musieť dať spracovať projekt
dopravného značenia.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- budúcu nedeľu budeme robiť prenosy svätých omší.

1. Interpelácia poslanca MZ Radoslava Kellnera: chcel by som informáciu o výnosoch
a nákladoch „Slnečnej úboče“ – Levočská Dolina. Zostatok „účtu“ - výnosu z predaja
pozemkov v tejto lokalite a nákladov na technickú infraštruktúru tejto lokality -zmiešaného
územia.
T: 31.12.2021
Z: Ing. Petrášová
Mgr. Drahomirecký
2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: zastávka na sídlisku Západ pri MilkAgro - upraviť výtlky, kde stoja čakajúci občania pri zastávke a chodník pri obchode.
T: 25.11.2021
Z: Mgr. Minďaš
(bolo odpovedané na interpeláciu)
3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: riešenie chodníka Pri podkove - smer ku
Lidlu - chodník okolo umyvárky a čerpacej stanice je nebezpečný.
T: 01.04.2022
Z: Mgr. Minďaš
(bolo odpovedané na interpeláciu)
4. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: dôchodcovia ďakujú za osadenie lavičiek
na sídlisku Západ , ktoré im slúžia na oddych počas vychádzky okolo potoka.
T: 25.11.2021
Z: Mgr. Minďaš
5. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: prerezať (orezať) stromy na
sídlisku Pri prameni, skontrolovať borovicu, ktorá je do polovice podrezaná.
T: 25.11.2021
Z: Mgr. Minďaš
(bolo odpovedané na interpeláciu)
Mgr. Nikolaj Kučka
prednosta MsÚ
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- vážené poslankyne, vážení poslanci ukončujem rokovanie MZ
- ďalšie MZ je naplánované na 16.12.2021.

Záver
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského
zastupiteľstva za účasť na 29. Mestskom zastupiteľstve a ukončil rokovanie.
V Levoči 25.11.2021
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