Mestské zastupiteľstvo v Levoči
GDPR

ZÁPISNICA

č. 30
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči,
konaného dňa 16.12.2021
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 30. zasadnutie
MZ v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť a prítomnosť všetkých poslancov MZ. Navrhol
návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil prítomných
s programom podľa pozvánky.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- návrhová komisia bude pracovať v zložení Mgr. Nikolaj Kučka Mgr. Michal Kašper
a pán Miroslav Čurilla
- overovatelia zápisnice pán Ján Lorko, PaedDr. Ľubomír Repaský
- ospravedlnený nie je nikto
- zapisovateľka Ing. Ľubomíra Čujová
- program MZ bol doplnený o požiadavku JUDr. Pavla Papcuna Cenový výmer
na Mestskú hromadnú dopravu od 1.1.2022
- ďalším bodom na doplnenie je Aktuálna situácia v nemocnici Agel Levoča žiadal
o ňu PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga
- je ešte niečo na doplnenie programu?
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- nemám nič na doplnenie, iba mám informáciu pre poslancov
- budem predkladať zmenové pozmeňováky ku novému rozpočtu aj ku VZN
- tento materiál je pri zmene rozpočtu spolu so stanoviskom finančnej komisie
- z toho budú vychádzať dve uznesenia
- o Aktuálnej situácií v Nemocnici Agel a.s. podám ústnu informáciu zo včerajšieho
zasadnutia dozornej rady Nemocnice Agel Levoča a.s..
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme.
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UZNESENIE č. 1
K bodu: Program zasadnutia MZ
Hl. za 16
proti 0

zdr

0

nehl

MZ schvaľuje program MZ.
T: ihneď
UZNESENIE č. 2
K bodu: Návrhová komisia
Hl. za 14
proti 0

2
Z: Ing. Vilkovský, MBA

zdr

2

nehl

2

MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Michal Kašper, Miroslav Čurilla,
Mgr. Nikolaj Kučka.
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 3
K bodu: Overovatelia zápisnice
Hl. za 16
proti 0

zdr

1

nehl

1

MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: Ján Lorko, PaedDr. Ľubomír Repaský .
T: ihneď
Z: Ing. Vilkovský, MBA

2. Kontrola plnenia uznesení
Mgr. Nikolaj Kučka (prednosta MsÚ)
- 29. zasadnutie MZ prebehlo 25. novembra 2021
- celkovo bolo prijatých 37 uznesení
- z toho 15 uznesení, konkrétne čísla 7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24
sú v plnení vzhľadom na krátky interval medzi jednotlivými zastupiteľstvami
- ostatných 22 uznesení bolo splnených.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- chcem ťa poprosiť pán primátor, aby sa do budúcna neopakovala situácia, že poslanec
predkladá poslanecký návrh na zmenu programu bez toho, aby poslancom boli doručené
akékoľvek materiály a návrh na uznesenie
- chcem ťa poprosiť, aby si dal na to pozor a do budúcna, aby sa to neopakovalo.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- dobre
- berieme na vedomie kontrolu plnenia uznesení.
UZNESENIE č. 4
K bodu: : Kontrola plnenia uznesení
Hl. za 16
proti 0

zdr

0

nehl

2

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 29. zasadnutia MZ.
T: ihneď
Z: Mgr. Kučka
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3. Nakladanie s majetkom mesta
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- oddelenie majetkové pripravilo osem návrhov na uznesenie
- prvým bodom je návrh na predaj nehnuteľnosti pre manželov Brundzovcov
- dôvodová správa je pomerne rozsiahla, ale ak budú nejaké otázky, rád ich zodpoviem
- v bodoch číslo 2-5 ide o predaj pozemkov určených na výstavbu radových garáží
- ide o výsledok obchodnej verejnej súťaže, ktoré mesto vyhlásilo
- sú tam aktuálne trhové ceny pozemkov na výstavbu garáží, ktoré sa vyšplhali
na 104 EUR/m² a v jednom prípade ešte vyššie
- je pripravených päť návrhov na uznesenie, čo sa týka predaja mestského majetku
- jeden návrh na uznesenie bol prerokovaný v júnovom MZ, týka sa nájmu pozemku
na účel výstavby prístupovej komunikácie
- v bode číslo 7 ide o zriadenie vecného bremena na základe uznesenia MZ,
ktoré schválilo zámer na uzavretie takejto zmluvy
- v bode číslo 8 ide o vyradenie majetku z evidencie, konkrétne odpísanie nedobytných
pohľadávok.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- predaj nehnuteľnosti pán Brundza.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- je tu aktuálny susedský problém s parkovaním auta po výstavbe nového rodinného domu
v lokalite veľmi frekventovanej cesty na Mariánsku horu
- táto cesta nie je bohužiaľ dimenzovaná na to, aby pri plnej prevádzke zvládla nápor áut
v tejto lokalite a tiež slúži ako obslužná komunikácia pre pútnické miesto
- priestor na tejto komunikácií je natoľko úzky, že je tam veľký problém pre peších, jedine
fakt autom alebo bicyklom
- do budúcna možno budeme musieť vysporiadavať pozemky, aby sme vybudovali
nejaký chodník tým, že vznikne nová individuálna bytová výstavba na ľavej strane
v lokalite plantáže a aj ďalej pribúdajú nejaké chaty a domy
- nevidím ako schodnú cestu, aby sme odpredávali nejaké kúsky, ktoré možno vyriešia
nejaký parciálny problém týchto vlastníkov, ale do budúcna nám môžu urobiť ešte väčší
problém
- neviem si predstaviť akoby sa technicky tam dali dobudovať chodníky, ale toto nás
asi do budúcna čaká v tejto lokalite
- upozorniť na to, aby nám nevznikol charakter, ako to máme momentálne na Štúrovej
ulici, kde sme museli obchádzať vlastníka chodníkom tým, že v minulosti mesto
odpredalo časť pozemku pred rodinným domom a doteraz to je neriešiteľná situácia.
Mgr. Andrea Kolečanyiová (poslankyňa MZ)
- kontaktovala ma rodina pána navrhovateľa
- z materiálu vychádza, že oddelenie majetku s predajom súhlasí, MR nesúhlasila
- chcela by som sa opýtať, že aké by boli riešenia, ak predaj nie, čomu samozrejme
rozumiem z dôvodov, ktoré spomínal aj pán kolega PhDr. Mgr. Cvoliga
- v dôvodovej správe je dobre napísané, že je tam veľký susedský spor
- pán Brundza má 80 rokov a nevie sa dostať na svoju záhradu a navyše nový majiteľ
má vraj nejaké súčiastky, stavby, stavebný materiál na časti mestského pozemku
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-

chcela by som sa opýtať či by nebola možnosť nájmu tohto pozemku pre navrhovateľa.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- nechám slovo JUDr. Papcunovi, lebo na MR sme to preberali a skúste vysvetliť
prečo bol záver taký, aký bol.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- ospravedlňujem sa za chybu v materiáloch
- upravujem stanovisko majetkovej komisie, ktorá neodporúčala tento predaj a navrhla
riešiť tento problém prenájmom pozemku.
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ)
- stanovisko majetkovej komisie, ktorá zasadala až po MR
- majetková komisia sa rozhodla na základe dôvodov, na ktoré poukázal
PhDr. Mgr. Cvoliga, že predaj tohto pozemku nebude vhodným riešením
- odporúčala buď nájom pozemku s tým, aby si mesto zachovalo možnosť disponovať
týmto pozemkom v prípade rekonštrukcie tejto cesty alebo cez stavebný úrad mesta
vyčleniť nejaké parkovacie miesta, údajne tam vyššie je nejaký vhodný pozemok.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- v tejto lokalite býva moja mama už dosť dlhú dobu
- pôvodný zámer mesta bol, aby to bola záhradkárska a chatová oblasť, takže chyba
vznikla už pred dvadsiatimi rokmi, keď sa povolilo budovať tam rodinné domy
- myslím, že kľúčovým bodom bude zákruta pri pánovi Hasajovi, pretože tam ten oporný
múr je extrémne konfliktný pre vodičov aj pre peších
- ak budeme rozprávať o bytovej výstavbe, ktorá má byť na plantáži, musíme začať
tou zákrutou pri pánovi Hasajovi, pretože je podstatne kritickejšia ako ten úsek,
kde práve teraz vysporiadame tento majetok
- keď si to chatári pred tridsiatimi alebo pred štyridsiatimi rokmi odkúpili a dodržali
ten zámer mať tam nejaké záhradky, chaty a potom niekto dodatočne dobuduje dom
a narúša celé susedské vzťahy, tak mali by sme možno zohľadniť aj tých chatárov.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- na doplnenie JUDr. Papcuna pre pani Mgr. Kolečanyiovú existuje jeden variant na MR
sme ho spomínali
- stavebnému úradu dáme za úlohu skúsiť vysporiadať tieto susedské vzťahy
k spokojnosti všetkých troch, lebo tam je zainteresovaný pán Spišský, pán Brundza
a pán Feling
- stavebný úrad povoľoval túto stavbu, ktorá vznikla, preto by si to mal celé doladiť
až do úplného záveru.
Miroslav Čurilla (poslanec MZ)
- upozorňujem, že určite nevidím riešenie ani v nájme, nie je to trvalý prevod, ale dočasný
- je to frekventovaná cesta, chodec ide po ľavej strane, keď ide auto sa potrebuje vystúpiť,
on sa nemá kde vystúpiť, on sa vystúpi do cudzieho prenajatého pozemku?
- čo keď tam urobí zábranu, alebo dá tabuľu je to môj súkromný pozemok, kde sa človek
vystúpi?
- riešenie toho problému je v tých ľuďoch, že si tie svoje vzťahy usporiadajú
- technickým riešením je, aby si urobil sused pri tom vjazde trošku poriadok
- myslím si, že sa tam bude dať parkovať.
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PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- súhlasím s názorom poslanca Čurillu
- do budúcna upozorňujem na podstatnú informáciu pre vás
- Prešovský samosprávny kraj uvažuje v krátkej budúcnosti nad rozšírením komunikácie
na Mariánsku horu v tejto lokalite
- môžeme byť oslovení za nejaký krátky čas, aby sme vysporiadali pozemky na rozšírenie
komunikácie
- je to doplňujúca informácia pri rozhodovaní sa o schvaľovaní tohto bodu.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- prikláňam sa k tomu, aby sme ten pozemok minimálne prenajali
- nájomná zmluva je podľa mňa v tejto situácii to najlepšie, čo môžeme pre nich spraviť
- stavebný úrad môže konať v tej veci, napomenúť jednu a druhú stranu na to, aby
sa nejak vysporiadali s problémom
- Brundzovci ako rodina mi dávajú ako takú záruku, že k tomu prenajatému pozemku
sa postavia inteligentne a nebudú parkovať na ceste, ale nejak si upravia to parkovacie
miesto, ktoré bude mimo vozovky
- nič nebude brániť tomu, aby tam autá a chodci chodili po tej strane
- chodník na tejto strane vozovky nemáme a každý kto navštevuje tú lokalitu vie, že nikto
nemá šancu urobiť to
- myslím si, že prijateľným riešením by bol nájom.
Miroslav Čurilla (poslanec MZ)
- pán Lorko musím Vám oponovať.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- záver z MR bol taký nech sa stavebný úrad s tým vysporiada
- záver nebol ani prenajať tento pozemok, zámer je predložený návrh na predaj
tohto pozemku
- vráťme sa k diskusii o predaji
- stavebný úrad tú celú situáciu vyrobil, a preto by si ju mal aj doriešiť
- nepomôže ani predaj, ani prenájom.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- na MR sme to preberali, je to dlhodobá záležitosť, mohlo by sa to uzavrieť
- v budúcnosti určite tam musí ísť nejaký chodník pre chodcov
- v budúcnosti, keď sa bude cesta a chodník obnovovať, nie je priestor na prenájom
- to už by potom žiadal každý pred svojim domom, keď toto dovolíme.
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ)
- nadviazal by som na to čo ste pán primátor vraveli, predmetom je kúpa pozemku
- myslím si, že je všeobecná zhoda, aby sme to nepredávali
- navrhujem, aby sme hlasovali o predloženom bode
- na akékoľvek ďalšie riešenie máme čas do februárového MZ
- majetková komisia bude na tento bod myslieť a do februára v spolupráci so stavebným
úradom predloží spôsob riešenia tohto problému tak, aby žiadatelia boli spokojní,
a aby sa susedský spor nejakým spôsobom urovnal.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ďakujem za rozumné vysvetlenie.
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JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- motorové vozidlo, ktoré tam parkuje je koho?
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- Felinga.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- osobne však detailne tú problematiku nepoznám
- na koľko tu bola diskusia aj zo strany pána kolegu Lorka
- ide zima, zimné obdobie, napadá sneh
- nestotožňujem sa s Vami pán zástupca, ak by sa uzavrela nájomná zmluva dočasná dajú
sa tam vyšpecifikovať podmienky, že nemôže oplotiť ten mestský pozemok
- nemyslím si, že to je klasický susedský spor, lebo sa jedná o pozemok vo vlastníctve
mesta
- nie je to spor susedov o nejaké ich pozemky alebo ich narúšanie, ale je to problém
z časti aj mesta
- Mestská polícia by tam mala nejakým spôsobom zasiahnuť, keď tam bráni nejaký sused
na mestskom pozemku vjazdu motorového vozidla druhého suseda
- ak by sa to takto malo oddialiť a je nejaká všeobecná vôľa niektorých kolegov,
tak by som dal poslanecký návrh, kde by som Mgr. Drahomirecký zmenil zámer predať
a dal by som tam zámer prenajať tento pozemok
- ak sa uznesie MZ na tom, prípadne na majetkovej komisii sa môžu prebrať presné
špecifiká nájomnej zmluvy, tak aspoň ten geometrický plán pozemku, ktorý by si chceli
prenajať do budúcna, ak by súhlasili s nájmom z tohto dôvodu dávam tento poslanecký
návrh pri tomto bode.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- dobre
- červeným svietite PhDr. Mgr. Cvoliga
- pre ostatných poslancov, ten kto sa tretíkrát prihlási v tom istom bode do diskusie,
už je to naviac oproti tomu, čo je v rokovacom poriadku
- hlasujeme o poslaneckom návrhu pána doktora Murína prenajať tento pozemok.
UZNESENIE č. 5
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 4

proti 4

zdr

11

nehl 0

=

neschválené

(kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený)
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ schvaľuje 3/5
väčšinou všetkých poslancov zámer prenajať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok.
ul. Ovocinárska – časť parcely č. KN-C 7218/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 40 m2 , ktorý
bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Imricha Brundzu, rod. ■■■■■■, nar.
■■■■■■ a manž. Ľudmilu Brundzovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom
■■■■■■, 054 01 Levoča, SR za nájomné podľa zásad o hospodárení s majetkom mesta Levoča
v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa odôvodnenia v pôvodnom návrhu uznesenia.
T: ihneď
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o predaji tohto pozemku.
UZNESENIE č. 6
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 1

proti 12

zdr

6

nehl 0

=

neschválené

(kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený)
MZ neschvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v katastrálnom
území Levoča, v lok. ul. Ovocinárska – časť parcely č. KN-C 7218/5 – zast. pl. a nádv.,
s výmerou cca 40 m2 , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Imricha
Brundzu, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a manž. Ľudmilu Brundzovú, rod. ■■■■■■, nar.
■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu určenú znaleckým
posudkom, 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 pozemku
parc. č. KN-C 8100, ktorého sú žiadatelia bezpodieloví spoluvlastníci;
- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľom zrealizovať na prevádzanom pozemku
úpravy umožňujúce parkovanie vozidla, keďže terén tam sa nachádzajúci neumožňuje
zriadiť parkovacie miesto inde; čím sa na tomto mieste vyrieši dlhodobý problém
s parkovaním a zároveň sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky.
Žiadatelia si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku na vlastné
náklady.
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich uzavrieť so spoluvlastníkmi
nehnuteľností: záhradnej chaty s. č. 2150 postavenej na pozemku parc. č. KN-C
8101/2 a pozemkov parc. č. KN-C 8101/1 – záhrada, s výmerou 724 m 2 a parc. č. KN-C 8101/2
– zast. pl. a nádv., s výmerou 36 m2 v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva
k prevádzanému pozemku do katastra nehnuteľností, zmluvu o zriadení vecného bremena,
predmetom ktorej bude dohoda o zriadení vecného bremena pôsobiaceho in rem v prospech
každodobých vlastníkov nehnuteľností: záhradnej chaty s. č. 2150 postavenej na pozemku
parc. č. KN-C 8101/2, a pozemkov parc. č. KN-C 8101/1 – záhrada, s výmerou 724 m 2
a parc. č. KN-C 8101/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 36 m2, spočívajúceho v povinnosti
kupujúcich ako povinných z vecného bremena trpieť prechod (peši) oprávnených
z vecného bremena cez prevádzaný pozemok v celom jeho rozsahu, na dobu neurčitú,
bezodplatne.
T: 31.05.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- predaj pozemkov na výstavbu radových garáží
- diskusia nie je, tak dávam hlasovať
- po a) vyhodnocuje a prijíma
- po b) schvaľuje predaj.
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UZNESENIE č. 7
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 19

proti 0

zdr

0

nehl 0

MZ prijíma návrh kúpnej zmluvy Ivety Janščákovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom
■■■■■■, Levoča, ako pre mesto Levoča najvhodnejší, ktorý bol doručený na základe
uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288
Obchodného zákonníka v platnom znení, vyhlásenej pre účel predaja nehnuteľnosti v lok. sídl.
Západ k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 2868/282 - ost. pl., s výmerou 24 m2. Návrh
kúpnej zmluvy splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené Uznesením
č. 8 z 28 zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 28.10.202 a ktoré vyhlasovateľom (mestom
Levoča) boli uverejnené na internetovej stránke mesta Levoča.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 8
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 19

proti 0

zdr

0

nehl 0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča,
a to pozemku parc. č. KN-C 2868/282 - ost. pl., s výmerou 24 m2 pre Ivetu Janščákovú,
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, za kúpnu cenu 104,00 eur / m2 v súlade
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 9
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 18

proti 0

zdr

0

nehl 1

MZ prijíma návrh kúpnej zmluvy Jaromíra Zombeka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a manž.
Mgr. Lucie Zombekovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja bytom ■■■■■■, Levoča, ako
pre mesto Levoča najvhodnejší, ktorý bol doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej
súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka
v platnom znení, vyhlásenej pre účel predaja nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča,
t.j. pozemku parc. č. KN-C 2868/283 - ost. pl., s výmerou 24 m2. Návrh kúpnej zmluvy splnil
podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené Uznesením č. 8 z 28 zasadnutia
MZ v Levoči, konaného dňa 28.10.2021 a ktoré vyhlasovateľom (mestom Levoča) boli
uverejnené na internetovej stránke mesta Levoča.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

8

UZNESENIE č. 10
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 19

proti 0

zdr

0

nehl 0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča,
a to pozemku parc. č. KN-C 2868/283 - ost. pl., s výmerou 24 m2 pre Jaromíra Zombeka,
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a manž. Mgr. Luciu Zombekovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■,
obaja bytom ■■■■■■, Levoča, za kúpnu cenu 127,42 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a,
ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 11
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 19

proti 0

zdr

0

nehl 0

MZ prijíma návrh kúpnej zmluvy Alice Merčákovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom
■■■■■■, Levoča ako pre mesto Levoča najvhodnejší, ktorý bol doručený na základe
uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288
Obchodného zákonníka v platnom znení, vyhlásenej pre účel predaja nehnuteľnosti v lok. sídl.
Západ k. ú. Levoča, t.j. pozemku parc. č. KN-C 2868/284 - ost. pl., s výmerou 24 m2. Návrh
kúpnej zmluvy splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené Uznesením
č. 8 z 28 zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 28.10.2021 a ktoré vyhlasovateľom (mestom
Levoča) boli uverejnené na internetovej stránke mesta Levoča.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 12
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 19

proti 0

zdr

0

nehl 0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča,
a to pozemku parc. č. KN-C 2868/284 - ost. pl., s výmerou 24 m2 pre Alicu Merčákovú,
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, za kúpnu cenu 104,00 eur / m2, v súlade
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 13
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 19

proti 0

zdr

0

nehl 0

MZ prijíma návrh kúpnej zmluvy Márie Merčákovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom
■■■■■■, Levoča, ako pre mesto Levoča najvhodnejší, ktorý bol doručený na základe
uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288
Obchodného zákonníka v platnom znení, vyhlásenej pre účel predaja nehnuteľnosti v lok. sídl.
Západ k. ú. Levoča, t.j. pozemku parc. č. KN-C 2868/285 - ost. pl., s výmerou 24 m2. Návrh
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kúpnej zmluvy splnil podmienky obchodnej verejnej súťaže, ktoré boli schválené Uznesením
č. 8 z 28 zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 28.10.2021 a ktoré vyhlasovateľom (mestom
Levoča) boli uverejnené na internetovej stránke mesta Levoča.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 14
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností
Hl. za 19

proti 0

zdr

0

nehl 0

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča,
a to pozemku parc. č. KN-C 2868/285 - ost. pl., s výmerou 24 m2 pre Máriu Merčákovú,
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, za kúpnu cenu 104,00 eur / m2 v súlade
s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.12.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ide tu o opakovaný predaj pozemku, ktorý nebol schválený tuším v mesiaci jún na MZ.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- trošku mi tu chýba aj možno stanovisko stavebného úradu
- vzniká nová polyfunkcia čo je super, ale vznikne nám už dosť komplikovaná dopravná
situácia
- stavebný úrad je stotožnený s projektovou dokumentáciou a s dopravným napojením?
- ak schválime nájom automaticky, bude stavebný úrad pod nejakým tlakom, že musí
vydať stavebné povolenie na takúto stavbu
- poprosil bol by som, aby sa investičná komisia k tomu vyjadrila, lebo dopravné
napojenie nebude vhodné smerom zo sídliska Západ
- skôr by som to napojenie tlačil smerom k ceste 1/18 a k novému nákupnému centru,
aby tu vznikol nejaký paralelný prepojovacie pruh
- upozorňujem, aby sme si nejakým 100 eurovým nájmom, ktorý nič nerieši, nevyrobili
nejaký dopravný problém.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- podľa mojich informácií dopravný inšpektorát súhlasí s tým napojením
- nechám, aby sa k tomu vyjadril poslanec Radoslav Kellner.
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ)
- stanovisko majetkovej komisie súvisí s tým, čo načrtol PhDr. Mgr. Cvoliga
- stanovisko dopravného inšpektorátu, ktorý napojenie posúdil je kladné
- majetková komisia sa tým pádom priklonila k tomuto stanovisku.
Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- tí ľudia si kúpili pozemok a dozvedeli sa, že budú musieť vybudovať prístupovú cestu
- medzitým sa dozvedeli, že mesto tam už dávno tú cestu chcelo spraviť, ale stroskotalo
to na peniazoch
- teraz máme možnosť, aby nám ju vybudovali na svoje náklady
- tá cesta nebude len pre nich, ale bude pre tú lokalitu celkovo
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stroskotá to teraz iba na tom, že im to nedovolíme urobiť
ten istý problém máme na Levočskej Doline a v rôznych častiach Levoče, kde ľudia
nemajú prístupovú cestu a čakajú, že ju spraví mesto
tu máme možnosť mať cestu a spravia si ju na svoje náklady
určite by som nestal v ceste, ale skôr by som sa im snažil nejak pomôcť.

Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- je to záhradkárska oblasť a ide sa tam stavať polyfunkčný dom
- pán Eduard Čonka si mal kúpiť pozemok na území Krupného jarku
- uspokojíme sa s tým, že nám postaví cestu, len aké to bude mať dôsledky pre túto časť
- tento polyfunkčný dom podľa mňa bude mať hocijaký záber, len nie záber bývania
- dávno som žiadala cestu pre ľudí, ktorí idú z Popradskej a Predmestia do mesta a nebola
vôľa mesta, teraz je všeobecný súhlas, že tá cesta bude robená zadarmo
- tá cesta nemusí slúžiť všetkým, obmedzí sa prístup tým ľuďom, ktorí idú hore kopcom
do mesta a skomplikuje sa celková dopravná situácia a keď bude rozšírenejšia doprava
aj dole kopcom, tak to nemusí priniesť vysnívaný cieľ, cestu zadarmo.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- nie som proti vybudovaniu komunikácie
- žiadal by som stanovisko dopravného napojenia, pretože už teraz tam je dopravný chaos
- ak mi dáte z dopravného hľadiska záruku, že je to v poriadku nemám s tým problém
- dopravný inšpektorát dá povolenia na 90 % prípadov, im to môže byť jedno
- my tam chodíme, my tu komunikáciu používame
- otočiť stavebníka smerom ku štátnej ceste 1/18 to sa mi vidí do budúcna omnoho lepšie
- z praktického hľadiska možno keby sa spojili sily, tak by vznikol nejaký dobrý
pripojovací pruh.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- nezastávam komisie, ale my máme ako MsÚ aj stavebný úrad stanovisko dopravného
inšpektorátu k napojeniu na túto cestu
- nemyslím si, že investičná komisia môže vydávať takéto záväzné stanoviská a neviem
akú chcete garanciu od nej
- jediný záväzný orgán, ktorý to môže vydať je dopravný inšpektorát a ten vydal súhlasné
stanovisko.
Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- presne ako povedal pán primátor, necítim sa byť kompetentný vyjadrovať
sa k technickým veciam
- naša komisia ich môže posúdiť, ale keď je vyjadrenie dopravného inšpektorátu,
tak z technického hľadiska nie je žiaden problém
- ak by nejaký bol, určite by v tom vyjadrení to bolo
- ide o politické rozhodnutie, technicky nie je problém.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- politické rozhodnutie nie
- každý môže zahlasovať podľa vedomia a svedomia.
Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- ľudské rozhodnutie, každý nech hlasuje podľa svojho svedomia
- bol by som nerád, aby sa prihliadalo na pôvod pána Čonku, lebo mi to tak zaváňa.
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RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- problém treba riešiť, lebo je v záujme aj nás, aj obyvateľov, aby boli naplnené záujmy,
jednak jedných aj druhých
- ak tam bude mať polyfunkciu, bude to platiť ako rodinný dom, bude to platiť možno
ako podnikateľský objekt a dane pôjdu mestu
- dolu tým kopcom sa mi v zime zdá, že je dosť nebezpečné
- nie je možné napojiť cestu už na existujúcu komunikáciu zospodu, ktorá vychádza
oproti pánovi Kedžuchovi Pneuservis?
- výjazd na cestu už má hotový
- je taká možnosť?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- my nie sme projektanti
- práve túto vec, sme tu mali na stole v júni 2021, vtedy to neprešlo o jeden hlas, bolo
11 za, 1 hlas chýbal takže už sme to mali pred polrokom
- treba to odsúhlasiť alebo neodsúhlasiť.
Miroslav Čurilla (poslanec MZ)
- zachádzame do vecí, ktoré kompetenčne patria projektantom
- chcem reagovať na PhDr. Mgr. Cvoligu
- myslím si, že dopravný inšpektorát a hlavne dopravný inžinier, s ktorým
spolupracujeme, je fakt profesionál
- nemyslím si, že by si dovolil vydať stanovisko, keď nie je presvedčený o tom,
že je to v poriadku a spochybňovať ho by som si nedovolil.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- inšpektorát zhodnotil situáciu, tak ako hodnotil, ale aj mesto má určité možnosti
- na MR som rozprával, to isté čo spomenul RNDr. Adamkovič
- PhDr. Mgr. Cvoliga myslím si, že prístup na medzinárodnú cestu by bol v momente
zamietnutý
- z minulých stavebných konaní alebo nejakých projektov si spomínam niečo
také ako vynútená investícia k istým stavebným projektom
- stavebný úrad alebo mesto sa dožadovalo vybudovania takej a takej komunikácie
alebo prístupového chodníka
- vieme dobre, o ktorých veciach hovorím a pýtam sa ten budúci investor, predpokladám,
že obchodné nákupné centrum, či už má stavebné povolenie, či už je to definitíva
alebo či tam ešte bude nejaké stavebné konanie?
- ak by ešte bolo nejaké stavebné konanie, tak by sme mali šancu požiadať toho investora,
aby umožnil prístup z dolnej strany pre pána Eduarda Čonku a bolo by to jednoduchšie
- nebol by asfalt pri asfalte a bolo by podstatne menej aj nákladov pre pána Čonku
- to isté sme zažívali aj v lokalite IBV Plantáže, keď susední vlastníci pozemkov žiadali
od investora, že musí im umožniť alebo musí vybudovať také siete, aby aj oni sa mohli
napojiť
- to isté môže použiť pán Čonka, v tomto môžeme byť nápomocní
- myslím si, že bolo by to korektné riešenie a veľmi správne.
Miroslav Dunčko (poslanec MZ)
- riešime tu medzi susedské vzťahy
- ten pán Čonka chce tam stavať dom, ale jeho susedia, majú záhradky
- myslím, že tam je trošku ten problém, ale MZ by nemalo riešiť medzi susedské vzťahy
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mali by sme len schváliť niečo a nie debatovať tu hodinu o medzi susedských vzťahoch.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- rokovací poriadok je platný
- ktorýkoľvek z vás poslancov môže podľa rokovacieho poriadku dať návrh na ukončenie
- ideme hlasovať o predloženom návrhu.
UZNESENIE č. 15
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nehnuteľností
Hl. za 14

proti 1

zdr

1

nehl 3

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemkov nachádzajúcich
sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Predmestie a to:
 časť parc. č. KN-C 2664/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 338 m2 ;
 časť parc. č. KN-C 2900 – zast. pl. a nádv., s výmerou 24 m2 ;
tak, ako je to vymedzené v geodetickom zameraní vyhotovenom dňa 18.05.2021 Ľudovítom
Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, pre Eduarda
Čonku, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR na účel
realizácie komunikácie – stavebného objektu: SO 501 – KOMUNIKÁCIE, v rámci stavby
„Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“ , v súlade s dokumentáciou pre stavebné
povolenie vypracovanou Ing. Vladimírom Vydrom – ARDYV FORM, so sídlom
Juhoslovanská 7, 040 13 Košice, IČO: 35 571 560, zodpovedným projektantom Ing.
Vladimírom Vydrom, 4679*SP*12, autorizovaným stavebným inžinierom, na dobu neurčitú,
za nájomné vo výške 0,30 eur/m2 /rok, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
spočívajúceho v tom, že:
- pozemky požadované na prenájom sa nachádzajú v blízkosti pozemku vo vlastníctve
menovaného: č. KN-C 2653/3, na ktorom má menovaný záujem zrealizovať stavbu
„Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“;
- na pozemkoch požadovaných na prenájom menovaný zrealizuje stavebný objekt: SO 501
– KOMUNIKÁCIE, čím pozemky významne zhodnotí a prispeje tým k rozvoju mesta;
- realizácia stavebného objektu: SO 501 – KOMUNIKÁCIE je nevyhnutná pre zabezpečenie
prístupu s plánovanej stavbe „Novostavba polyfunkčného domu, Levoča“ .
Obsahom nájomnej zmluvy bude záväzok nájomcu po kolaudácii komunikácie
túto bezodplatne previesť do vlastníctva mesta;
T: 31.05.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- ide o zriadenie vecného bremena
- na októbrovom MZ poslanci schválili zámer MVDr. Evy Sabolovej, ktorá je vlastníčkou
nehnuteľnosti na Kláštorskej ulici
- dala si spracovať geometrický plán na zriadenie vecného bremena, podľa ktorého rozsah
tohto vecného bremena je 68 m²
- predkladáme návrh na uznesenie a to schválenie zriadenia vecného bremena v prospech
žiadateľky za odplatu vo výške 15 EUR/m² záberu.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o predloženom návrhu.
UZNESENIE č. 16
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremená
Hl. za 18

proti 0

zdr

1

nehl 0

MZ schvaľuje zriadenie vecné bremeno pôsobiace in rem v prospech každodobých vlastníkov
pozemku parc. č. KN-C 297/8 – zast. pl. a nádv., s výmerou 59 m2 nachádzajúceho
sa v katastrálnom území Levoča, ktorého vlastníčkou je t. č. MVDr. Eva Sabolová,
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 080 01 Prešov, SR ako oprávnenej
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom
Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako povinného z vecného bremena trpieť prechod
a prejazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverených osôb cez pozemok vo
vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúci sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Baštovej
v Levoči: parc. č. KN-C 297/9 – zast. pl. a nádv., s výmerou 330 m2 („slúžiaci pozemok“)
v rozsahu podľa geometrického plánu č. 79/2021, vyhotoveného dňa 24.11.2021 Ľudovítom
Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, na dobu
neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu slúžiaceho pozemku, v súlade s § 9, ods.2
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
T: 31.05.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- posledným bodom za majetkové oddelenie je návrh na vyradenie majetku z evidencie,
konkrétne na odpísanie pohľadávok
- kolektívna práca právneho útvaru, finančného oddelenia, majetkového oddelenia
- v MR skončili pohľadávky s menšími sumami, do MZ posúvame pohľadávky vo výške
ako vidíte v prílohe číslo 1, šesť prípadov.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o odpísaní pohľadávok podľa predloženého návrhu.
UZNESENIE č. 17
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie (odpísanie
pohľadávok)
Hl. za 17

proti 1

zdr

1

nehl 0

MZ schvaľuje odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla
4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 2, spolu v hodnote 116 367,21 eur.
T: 31.03.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
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4. Zmena rozpočtu číslo 6
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.

Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF)
- predkladám návrh zmeny rozpočtu č. 6
- v príjmovej časti navrhujeme navýšiť príjem z podielových daní 43.662 EUR
- v rámci nedaňových príjmov je to navýšenie príjmov za potraviny na školských
jedálňach vo výške 137.290 EUR
- navýšenie školného, nájmov a refundácií z predchádzajúcich rokov pre školy vo výške
25.288 EUR
- celkové navýšenie je vo výške 206.240 EUR
- vo výdavkovej časti bežného rozpočtu 21.614 EUR je iba presun z výdavkov správy
na ochranu a podporu verejného zdravia
- navýšenie výdavkov na školstvo vo výške školného 25.288 EUR
- navýšenie výdavkov na projekty škôl je vo výške 33.662 EUR
- navýšenie školské jedálne vo výške 137.290 EUR
- čo týka kapitálového rozpočtu je tam presun 18.000 EUR na verejné osvetlenie
pre Technické služby
- 10.000 EUR navýšenie na drobné majetkoprávne vysporiadania.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- po dohode s predsedom finančnej komisie je jej vyjadrenie kladné
- odporúča schváliť rozpočtové opatrenie číslo 6, tak ako je navrhnuté na rok 2021.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- sú tam na doladenie veci, ktoré ku koncu roku, aby sa odrazili aj v samotnom rozpočte
- hlasujeme o predloženom návrhu zmeny rozpočtu číslo 6.
UZNESENIE č. 18
K bodu: Zmena rozpočtu č. 6
Hl. za 19

proti 0

zdr

0

nehl 0

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6/b, 6/c, mesta Levoča
na rok 2021 podľa predloženého návrhu.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

5. Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na
roky 2023 a 2024
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF)
- návrh rozpočtu na rok 2022
- rozpočet je navrhnutý ako schodkový vo výške 3.073.000 EUR s tým, že po započítaní
finančných operácií je návrh rozpočtu vyrovnaný
- prebytok bežného rozpočtu je plánovaný vo výške 594.942 EUR
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schodok kapitálového rozpočtu je vo výške 3.558.395 EUR
čo sa týka príjmov bežného rozpočtu, tie sú naplánované vo výške 12.882.296 EUR
hlavný príjem z podielových daní je naplánovaný vo výške 7.298.314 EUR
dane z majetku vo výške 545.000 EUR
dane za miestne tovary a služby vo výške 546.600 EUR
výdavky bežného rozpočtu sú naplánované vo výške 12.397.308 EUR, čo je približne
o 6 % menej ako je predpoklad na rok 2022
rozpočet na mzdy a odvody je naplánovaný na súčasný počet zamestnancov
podľa platnej platovej inventúry s tým, že je rozpočtovaný na 11 mesiacov
na tovary a služby zohľadňuje predpokladaný nárast energií v roku 2022
rozpočet na rozpočtové a príspevkové organizácie zohľadňuje navýšenie
týchto výdavkov
z kapitálových príjmov, príjmy z predaja majetku na rok 2022 zatiaľ neplánujeme
príjem z grantov je naplánovaný vo výške 536.351 EUR
kapitálové výdavky v podstate kopírujú rok 2021 a v podstate jediným navýšením
sú výdavky na vybavenie cyklochodníka
čo sa týka príjmových finančných operácií zapájame investičný fond vo výške
410.623 EUR
nevyčerpané finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 971.762 EUR
dlhodobý úver schválený v roku 2019 ešte stále čerpáme vo výške 93.155 EUR
krátkodobý úver na bežné výdavky 80.954 EUR
výdavkové finančné operácie tvorené splátkami istín úveru sú v plnej výške kryté
prebytkom bežného rozpočtu
čo sa týka úverovej zadlženosti, tak predpokladáme mierny pokles v roku 2022
pokles úverovej zadlženosti je spôsobený tým, že pravidelne splácame úvery, čiže klesá
nám úverová zadlženosť a vytvára sa priestor na čerpanie ďalších úverov v budúcich
rokoch
najprv musíme vytvoriť vyšší prebytok bežného rozpočtu, aby sme mohli čerpať nový
úver
v roku 2022 už neplatia výnimky zo zákona o rozpočtových pravidlách, tzn. nemôžeme
na bežné výdavky použiť prostriedky investičného fondu a nemôžeme použiť ani úver
na bežné výdavky
v priebehu roku 2022 budeme musieť dávať veľký pozor na naplnenie rozpočtu
rok 2022 bude náročný na monitorovanie plnenia rozpočtu a v podstate akýkoľvek
výpadok, v príjmovej časti sa bude musieť riešiť znížením bežných výdavkov,
keďže iné zdroje už použiť na bežné výdavky v roku 2022 nemôžeme
stanovisko MR je, že odporúča schváliť návrh rozpočtu na rok 2022 vzhľadom na roky
2023, 2024
finančná komisia navrhuje znížiť kapitálové výdavky o 40.000 EUR jedná
sa o investičnú akciu lávka cez Levočský potok, následne k tomu navrhuje aj znížiť
použitie investičného fondu vo výške 40.000 EUR.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- poprosím ešte stanovisko hlavnej kontrolórky.
Dana Rusnáčiková (hlavný kontrolór)
- predložený návrh rozpočtu na rok 2022 je v súlade so zákonom zohľadňuje možnosti
mesta
- odporúčam rozpočet na rok 2022 schváliť.
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Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- s rozpočtom na roky 2022 až 2024 súhlasím
- trošku sme zabudli na dôchodcov, ktorí potrebujú v Levoči celodennú opateru
v zariadení
- Dom opatrovateľskej služby v Levoči má obyvateľov, ktorí sa o seba vedia postarať,
sú samostatní, nepotrebujú ani opatrovateľskú, ani lekársku pomoc
- takéto zariadenie v Levoči chýba
- občania poukazujú na to, že jedni si musia byty v bytových domoch platiť, iní predajú
byty, domy a idú do Domov opatrovateľskej služby za lacnejšie
- keď ochorie niekto v Dome opatrovateľskej služby, tak ho musíme umiestniť do iného
zariadenia, kde je poskytnutá táto pomoc
- Levoča absentuje týmto zariadením
- myslím si, že Spišské Podhradie už ďalšie má v hľadáčiku, z bývalej školy ide robiť
takéto zariadenie
- Spišská Nová Ves tiež rozširuje
- bolo by dobré sa zamyslieť aj v Levoči nad nejakou budovou, ktorá by bola vhodná
na zriadenie takéhoto zariadenia pre našich domácich občanov.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- netýka sa to priamo rozpočtu, ale poviem k tomu len jednu vec
- pripravujeme aj takýto variant, ale musíme mať schválené finančné prostriedky
zo Štátneho fondu rozvoja bývania
- Štátny fond rozvoja bývania určitou malou čiastkou vie podporiť takéto projekty,
ale nemáme to ešte projekčné doriešené, čiže nemôžme to dávať do rozpočtu.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- rozpočet na ďalší rok je samozrejme asi v tejto chvíli najdôležitejšia časť MZ aj roku
2021, lebo toto je naozaj uznesenie roka
- včera len na margo toho bolo MZ v meste Prešov a rokovali 17 hodín
- v navrhovanom rozpočte vyzdvihujem, že bol zostavený konzervatívne
- na základe možno nejakej protipandemickej hystérií štát uvoľnil rozpočtové pravidlá,
čo si myslím, že nie moc dobre pomohlo samosprávam a pritom ten výpadok
podielových daní nebol až taký markantný, ale samozrejme, že sa môže prejaviť
v ďalšom období
- kvitujem na tom rozpočte to, že je tu zachovaná nejaká rozpočtová disciplína
- myslím pod tým to, že nejdeme nejak bezhlavo do nejakých veľkých úverov
- poviem niekoľko možno rizík, ale netreba to brať nejak negatívne
- veľkým rizikom je vypustenie depozitu výdavkovej časti pre MsÚ
- pri zostavení rozpočtu nám to pomohlo, ale myslím si, že v roku 2022, 2023
nám to urobí dosť veľký problém ešte väčší, ako v tejto chvíli pri zostavení rozpočtu
- keby sme nemali transfer alebo dotáciu pre mzdy pre opatrovateľskú službu, tak nie sme
schopní zostaviť prebytok bežného rozpočtu
- na finančnej komisii a to aj opakovane na MZ som upozorňoval na VZN o odpadoch,
kde je dlhodobo poplatková politika zo strany mesta voči odpadu nejakým spôsobom
dotačná, tzn. zoberte si, že v priebehu desiatich rokov sme vyhodili von oknom
1,5 milióna EUR, máme tu obrovský hendikep
- jednoducho väčšia časť populácie obyvateľov v tomto meste ide do tvrdej separácie,
ale časť populácie využíva ešte stále veľké množstvo zmesový komunálny odpad,
kým táto nespravodlivosť sa neodstráni, tak akékoľvek navýšenie poplatkov,
jednoducho bude vytvárať podľa mňa sociálny tlak aj sociálnu nerovnosť v rámci mesta
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viem si predstaviť do budúcna zobrať v oblasti odpadového hospodárstva úver
a vybudovať tzv. stojiská pre sídliská
vyriešenie parkovacej politiky v meste, treba si uvedomiť, že budem citovať starostu
mestskej časti Staré Mesto Košice, ktorý jasne povedal, že nemôže byť nejakým
automatickým právom mať parkovacie miesto na území mesta
toto je treba chápať ako keby záber verejnej komunikácie, do budúcna budeme musieť
za toto parkovanie alebo za záber priestranstva pred svojím rodinným domom
na cudzom pozemku, teda pozemku mesta platiť, čo nás v krátkej dobe bude čakať
nemáme doriešené zásady hospodárenia, ktoré boli samozrejme nejakým spôsobom
neschválené, ale očakával som trošku, že otvoríme túto otázku a pripravíme si nejaké
nové podmienky na rok 2022
upozorňujem, že zatiaľ v rozpočte na rok 2022 nie je zahrnutá dotácia z Ministerstva
financií na záchranu kultúrnych pamiatok 550.000 EUR
tieto financie vraj mali byť v rámci zmenovej procedúry pri rozpočte presunuté
do programu Obnovme si svoj dom, čo si myslím, že nie je dobrá správa pre naše mesto,
lebo budeme musieť zrazu súťažiť s ostatnými samosprávami
do budúcna bude potrebné sa pozrieť na Fond obnovy ďalší program, ktorý nás čaká
jednoducho keď ste si pozerali, tie rôzne partnerské dohody, tak v rámci záchrany
kultúrnych pamiatok bude vyčlenených 207.000.000 EUR na záchranu historických
pamiatok
v rámci buď Únie miest alebo ZMOS-u, ale hlavne tých miest, ktoré majú najväčšie
počty historických pamiatok, národných kultúrnych pamiatok na našom území urobili
nejaké združenie, aby Slovenská republika urobila samostatný program
iba pre pamiatky UNESCO na Slovensku a mohli sme z tohto Plánu obnovy čerpať
prostriedky vo väčšej miere
uznesenie, ktoré som aj avizoval, je to záver aj finančnej komisie, kde finančná komisia
schvaľuje zníženie kapitálových výdavkov o 40.000 EUR
investičnú akciu lávka cez Levočský potok a následne zníženie použitia investičného
fondu o 40.000 EUR.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- riziká každoročného rozpočtu si uvedomuje celé vedenie mesta
- zostaviť rozpočet na rok 2022 bola sizyfovská úloha, ale to je problém všetkých
samospráv
- v tom rozpočte sú nižšie príjmy mesta ako v roku 2021 a tomu sme museli prispôsobiť
aj výdavkovú časť nášho rozpočtu
- ak by v priebehu roka boli príjmy rozpočtu vyššie ako sú teraz naplánované
pri schvaľovaní tohto rozpočtu, tak samozrejme sa to odrazí v návrhoch na úpravu
rozpočtu v priebehu roku, tak ako to bolo v roku 2021
- vieme predpokladať, ako sa budú vyvíjať daňové príjmy, a preto sme išli
tým konzervatívnym spôsobom
- chcem upozorniť na jednu vec, my ako mesto sme pripravení na Plán obnovy
- oddelenie cestovného ruchu a stratégie mesta vypracovalo manuál, kde vždy
je gro kladené na záchranu kultúrnych pamiatok
- Ministerstvo financií bez toho, aby informovalo Ministerstvo kultúry a Ministerstvo
zahraničných vecí zoškrtalo tieto dotácie pre všetky mestá v UNESCO o 50%
- vyhlásenie pani ministerky kultúry 10.12.2021, kde s poslancom Vetrákom,
teda poslanec Vetrák dal v Národnej rade pozmeňujúci návrh, aby tieto finančné
prostriedky neboli súčasťou veľkého štátneho rozpočtu, tak ako tomu bolo od roku 1995
až teraz došlo k zmene
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všetky predošlé vlády bez ohľadu na to, že či boli ľavicové alebo pravicové, ale vedeli,
že Bardejovu, Banskej Štiavnici, Levoči, Spišskému Podhradiu, ako jedinečným
pamiatkam UNESCO treba pomôcť
poslanci Národnej rady schválili ten poslanecký návrh pána poslanca Vetráka,
že tieto finančné prostriedky znížené o 50 % budú presunuté do kapitoly Obnovme si
svoj dom
uvedomujeme si, že Obnovme si svoj dom nemá nič spoločné so záchranou pamiatok
UNESCO, ale nemôžem za to, že nevie sa stretnúť vedenie Ministerstva kultúry
Ministerstvo zahraničných vecí a Ministerstva financií, aby sa dohodli a povedali
si, že tieto finančné prostriedky sú jedinečné určené pre pamiatky UNESCO
medzi sviatkami bude stretnutie týchto štyroch miest s ministerkou kultúry a uvidíme,
ako to bude ďalej, ale tieto štyri mestá na Slovensku to postihne neskutočne
nebolo to prerokované, ten presun finančných prostriedkov s Ministerstvom financií
ani Ministerstvom zahraničných vecí
minister zahraničných vecí ani nevie o tom i keď nositeľom značky UNESCO
je Ministerstvo zahraničných vecí, že tie finančné prostriedky boli presunuté
verím tomu, že sa nám podarí presvedčiť aj súčasnú vládu, že tá značka je jedinečná
a nie je to záväzok miest, ale je to záväzok Slovenskej republiky.

Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF)
- tým, že depozit na decembrové mzdy v roku 2022 vytvárať nebudeme, nezaťažíme
tým rozpočet v roku 2023 a ani ho to neovplyvní.
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ)
- mám poslanecký návrh, aby sa výdavky z investičnej akcie Lávka cez Levočský potok
presunuli na obnovu chodníka Novoveská cesta, pretože v podstate 30 rokov sa sľubuje,
že chodník sa tam vybuduje a nedostal sa do investičnej akcie
- navrhujem, aby sa konečne ten chodník opravil a v podstate za 30 rokov si zaslúži
táto časť mesta takúto možno neveľkú investíciu.
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- chcem sa opýtať, že predtým než odbor investičný predloží materiály a požiadavky
na nejaké plánovacie obdobie, či to prejde aj tvojou kontrolou
- obávam sa, že by sme neustrážili na finančnej komisii ani nerozoberali položku
po položke, tak by sa možno stalo, že taký blud ako je 40.000 EUR na Lávku
medzi Fedorkinym Jarkom a Jurikovou lúkou je v podstate nonsens.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pán poslanec nie som presvedčený o tom, že je to blud, blud to môže byť
z tvojho vyjadrenia, ale ja nie som presvedčený, že tá lávka je blud
- lávku zobrala povodeň a to je nielen lávka za tých 40.000 EUR, ale samotný príjazd
na Fedorkin Jarok nielen s lávkou, ale je tam treba vyspraviť aj koryto potoka a všetko
súvisiace s tým
- ty to berieš ako blud ja to beriem ako oprávnenú požiadavku ľudí, ktorí do tej chatovej
oblasti chodia.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- v predošlej debate sme vraveli, že tých 500.000 EUR bude chýbať
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je tu ešte jedna alternatíva, že tá pol miliardová rezerva, ktorú má pán premiér a ktorou
často argumentuje, že by sa dala použiť aj na tento účel, ktorí máte kontakty, možnosti
lobujte, bojujte za to, musíme spraviť čo sa dá.

Ján Lorko (poslanec MZ)
- zastavil by som sa pri položke vysielacie a vydavateľské služby, keďže v posledných
dňoch ma oslovilo viacero občanov a pýtal som sa pána poslanca Kellnera,
že ako to je s prenosom levočskej televízie, vysielania televízie mestskej cez anténu
k našim občanom, že je momentálne vypnuté
- vzhľadom k tomu, že už niekoľkokrát sme sa bavili na tému aj uznesenia sú prijaté,
že vedenie mesta ma doriešiť túto situáciu, tak ani zmluvne, ani finančne nejak nemáme
navrhnuté, ako by sme to riešili
- navrhujem, aby sme túto vec aspoň finančne vyrieši a zabezpečili financie na budúci
rok na túto kapitolu a potom už bude na vás, aby ste to dotiahli, aby sa zabezpečilo
zmluvne už potom to nebude problém
- do rozpočtu by som to chcel navrhnúť, preto by som dal poslanecký návrh
- bežné výdavky, výdavky verejnej správy položka 630 tovary a služby ponížiť
o 4.000 EUR a vysielacie a vydavateľské služby položka 630 vysielanie mestskej
televízie navýšiť o 4.000 EUR, ktoré by slúžili na to.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- zareagujem na to, tzn. v praxi navýšime finančné prostriedky vysielateľovi TV Levoča
- TV Levoča ako sa dohodne s pánom Kellnerom, to je už ich dohoda.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- no nemusí to byť celkom tak.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- no musí to byť celkom tak, lebo zákon o verejnom obstarávaní ja budem dodržiavať
- keď si pamätáte JUDr. Murín mi povedal, aby sme nedelili zákazky podľa zákona
o verejnom obstarávaní a toto je práve delením zákazky.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- toto vôbec vás nelimituje v tom, že by ste neprichystali verejné obstarávanie
- momentálne aj tak vieme, že jediný možný prevádzkovateľ tejto služby pravdepodobne
zvíťazí, lebo iba táto možnosť je v meste Levoča, aby prenos bol zabezpečený.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- len som technicky vysvetľoval, navýšime rozpočet TV Levoča
- TV Levoča sa dohodne s pánom Kellnerom.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- uvažoval som, že spravíme novú kolónku.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- máme nejakú zmluvu pán poslanec z TV Levoča a musíme ju dodržiavať
- nemôžme robiť ďalšiu zmluvu s ďalším vysielateľom.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- v zmluve to nie je zakotvené.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- prejdite si to s ľuďmi odborne zdatnými na verejné obstarávanie
- nemám problém s tým navýšením len technicky hovorím, nech sa vám vyjadria ľudia,
ktorí majú na starosti verejné obstarávanie
- navýšiť rozpočet sa dá o 4.000 EUR s tým súhlasím
- nemožno uzatvárať ďalšiu zmluvu, lebo zákon o verejnom obstarávaní je to delenie
zákazky.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- uzavrime to tak, že to ostane pri jednoduchom poslaneckom návrhu.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- k tomuto návrhu poviem, že televízia Levoča nemá v zmluve túto povinnosť
- zmluvu plníme odkedy tak, ako bola stanovená
- šírenie signálu je v dvoch sieťach, pridali sme šírenie cez sociálne siete, máme webovú
stránku, je to na FB, youTube
- nemôžme porušiť zmluvu, vy aj keď na to vyčleníte prostriedky, pokiaľ nie je zmluva,
ktorá to bude zahŕňať, tak ja si nemôžem dovoliť porušiť túto zmluvu.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- úplne tomu rozumiem.
Miroslav Čurilla (poslanec MZ)
- k tomu bludu kolegovi by som chcel odpovedať je veľká škoda, že tá lávka sa stiahla
z tej investície, myslím si, že veľmi je tam potrebná
- k tej sume chcem len uviesť, že tá predpokladaná cena podľa projektovej dokumentácie
je podstatne vyššie, sme sami boli prekvapení, ale akceptujem ten návrh
- tá predpokladaná suma musí súvisieť aj s úpravou toku a tých ostatných vecí
- druhá vec k tomu návrhu by som chcel upozorniť, že by si PhDr. Mgr. Cvoliga
prehodnotil to navýšenie poplatku za odpad pre právnické osoby, lebo to posledné
navyše bolo dosť vysoké, je dôležité, aby všetky právnické osoby trošku pristúpili
k tomu zodpovednejšie a prihlásili sa, aby ten výber bol
- byť v zozname svetového kultúrneho dedičstva je zodpovednosť a spochybňovať celú
tú históriu tej dotácie, no myslím si, že toto je úplne pomýlené
- dôvod je podľa pani ministerky, že ide o nejaké dvojkoľajné financovanie, pretože
spomínala tam alebo opierala sa o ten Fond Obnov si svoj dom, čo je absolútne
nepochopené.
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- pokiaľ nám zobrala povodeň v nejakom roku lávku, ktorá tam bola a my na základe
toho sme vyčlenili prostriedky a suplujeme činnosť Slovenského vodohospodárskeho
podniku, ktorému je potrebné odoslať žiadosť, aby urobil protipovodňové opatrenia
na toku
- neviem o tom, že by sme mali v prenájme od vodohospodárskeho podniku povodie
nášho Levočského potoka
- my by sme mali zabezpečiť iba prechod ľudí, aby sa mohli dostať k svojim chatám
- pýtam sa, či náhodou nevieme o havarijnej situácii dvoch mostov na sídlisku Západ,
kde prechádza denne stovky ľudí, áut, preto sa mi zdalo nelogické a nesystematické,
aby sme my predkladali takýto návrh.
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JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ)
- v súvislosti so stanoviskom finančnej komisie týkajúcim sa navýšenia poplatku
pre právnické osoby, by som sa rád opýtal, či bola pripravená analýza zvyšovania
toho poplatku za posledné roky ak áno tak, aby bola odprezentovaná.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- tých 550.000 EUR, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočte, to musí byť samostatná účelová
dotácia pre pamiatky UNESCO pre mestá, ktoré mali byť výkladnou skriňou tohto štátu
- Levoča má 550 národných kultúrnych pamiatok, obrovské číslo my dlhodobo
z vlastného rozpočtu ani 30 rokov naspäť, ani 30 rokov do budúcna nedokážeme
zachrániť kultúrne pamiatky
- toto musí vláda Slovenskej republiky aj slovenský parlament konečne pochopiť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- viete, aká príde odpoveď Ministerstva kultúry
- dajte si to do Plánu obnovy a odolnosti krajiny, ale upozorňujem vás, my to tam máme
- ideme hlasovať o poslaneckých návrhoch.
UZNESENIE č. 19
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Hl. za 14
proti 0
zdr
1
nehl 4
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu: MZ schvaľuje
zníženie kapitálových výdavkov o 40 000 eur na investičnú akciu Lávka cez Levočský potok
a následne zníženie použitia Investičného fondu o 40 000 EUR.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 20
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Hl. za 16
proti 1
zdr
2
nehl 0
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Mgr. Jaroslava Kramarčíka: žiadosť,
aby sa kapitálové prostriedky z investičnej akcie Lávka cez Levočský potok presunuli
na obnovu chodníka Novoveská cesta. Navrhujem zvýšiť použitie investičného fondu
o 40 000 eur.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 21
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Hl. za 13
proti 1
zdr
4
nehl 1
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Jána Lorka: bežné výdavky – výdavky verejnej
správy 01.1.1 položka 630 ponížiť o 4 000 eur a vysielacie a vydavateľské služby 08.3.0.
630 vysielanie mestskej televízie navýšiť o 4 000 eur.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 22
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Hl. za 19
proti 0
zdr
0
nehl 0
MZ schvaľuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
s doplnením.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 23
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Hl. za 19
proti 0
zdr
0
nehl 0
MZ schvaľuje programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023
a 2024.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 24
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Hl. za 19
proti 0
zdr
0
nehl 0
MZ schvaľuje použitie prostriedkov investičného fondu vo výške 410 623 eur nasledovne
s doplnením:
Účel

Suma (eur)

PD
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie
Priechody pre chodcov
Cyklochodník
Chodník Novoveská cesta
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok
VO Žel. riadok
Radnica NMP 2
NMP 47 PD
Vodozádržné opatrenia
Rek. a modernizácia autobusovej stanice
Odkanalizovanie mestskej časti Závada
ZŠ G. Haina
Spolu

45 000
78 077
4 700
48 625
40 000
30 000
15 000
36 504
1 325
25 000
5 000
11 505
69 887
410623

T: 16.12.2021

Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 25
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
Hl. za 19
proti 0
zdr
0
nehl 0
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami
kapitálového rozpočtu vo výške 38 865 eur na investičnú akciu „Investícia mesta Levoča
do cykloturistickej trasy a súvisiacej podpornej infraštruktúry“.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

6. Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej
osoby
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.

Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF)
- návrh záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na žiaka pre rok 2022
- v roku 2022 navyšujeme dodaciu na žiaka pre ZUŠ o 4 %, pre MŠ o 5 %, pre školské
kluby o 5 %, centrum voľného času o 5 %, predškolské jedálne je navýšenie o 3%
- je tu jedna zmena oproti predchádzajúcemu
- výšku dotácie na žiaka pre cirkevných a súkromných zriaďovateľov už neschvaľujeme
všeobecne záväzným nariadením, ale bude podpísaná zmluva o poskytnutí finančných
prostriedkov.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- tento rok sme znova svedkami oklieštenie kompetencií samosprávy
- bolo prikázané, že musíme dať rovnakú sumu, aj keď sme to robili a boli
sme spravodliví.
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF)
- nie je rovnaká suma
- súkromní zriaďovatelia podľa nového musia dostávať plnú výšku.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- berieme na vedomie.
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UZNESENIE č. 26
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č.
6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a
inej právnickej osoby a fyzickej osoby
Hl. za 17
proti 0
zdr
0
nehl 2
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č. 6/2021 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa
materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby a fyzickej osoby, uplatnené žiadne
pripomienky
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 27
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020 a č.
6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a
inej právnickej osoby a fyzickej osoby
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl 1
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Levoča č.9/2017, č.7/2018, č.12/2019, č.7/2020, č.10/2020
a č. 6/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy,
poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby
a fyzickej osoby.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

7. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Levoča o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF)
- VZN navrhujeme navýšiť poplatok za TKO pre fyzické osoby cca o dve eurá na rok
- MR to odporúča schváliť
- finančná komisia odporúča navýšiť poplatok aj právnickým osobám rovnakým
percentuálnym pomerom ako FO.
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Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML)
- treba si uvedomiť, že náklady na likvidáciu odpadu každým rokom enormne stúpajú
- v roku 2020 boli likvidačné náklady odpadu vo výške 42.000 EUR
- v roku 2021 boli vyše 245.000 EUR, rozdiel v nákladoch na obyvateľov bol vo výške
7 EUR 10 centov
- zvýšenie súvisí s likvidáciou odpadu z mesta Levoča, nie je tam absolútne zahrnutý
nárast cien energií, nárast cien pohonných hmôt, minimálnej mzdy zamestnancov
- to navýšenie, ktoré pripravilo finančné oddelenie je dá sa povedať symbolické
a nezahŕňa reálne náklady na odpadové hospodárstvo
- poplatok za právnické osoby je nastavený dosť vysoko v meste Levoča a máme
ho najvyšší v porovnaní s okolitými mestami pre fyzické osoby podnikateľov,
pre právnické osoby na úrovni 0,031 EUR za liter, nakoľko pre podnikateľov
je zavedený v meste množstvový zber
- v tejto oblasti čo sa týka podnikateľov sa zrobilo množstvo krokov od vriec, nálepiek
na kanvy, kde si tí podnikatelia nahlásili reálny odber odpadu a aj ten systém vykladania
zberu zmesového komunálneho odpadu sa trošku učesal a urobila sa tam náprava
- proces prechodu na množstvový zber aj u fyzických osôb je náročný proces a treba
to nastaviť tak, aby to nebolo diskriminačné voči určitým obyvateľom mesta
- podmienkou sú uzamykateľné stojiská na jednotlivých sídliskách, aby sa to vôbec dalo
zrealizovať, stále však ostáva jedna lokalita, ktorú treba, tak isto vyriešiť
- momentálne mesto Levoča neskladuje odpad, ale náš odpad sa momentálne energeticky
zhodnocuje premieňa na energiu
- energetické zhodnocovanie je náročnejšie a nákladnejšie ako bolo skládkovanie
- od 1.1.2022 poplatok za uloženie na skládke plus zákonný poplatok, ktorý k tomu
prináleží podľa miery triedenia v meste by bol vyšší ako poplatok za energetické
zhodnocovanie a od 1.1.2023 bude pre mesto Levoča povinný zber kuchynského
odpadu
- ten poplatok ani v tejto výške, ktorý sa schvaľuje určite nebude postačovať.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- nepotrebujem si za každú cenu robiť nepriateľa z podnikateľov, z právnických osôb
- ten rozdiel, deficit v tejto službe bude 127.000 EUR
- upozorňujem, že daňové výdavky kryjeme z príjmov podielových daní, čo je ako v tejto
republike nonsens, to sa nesmie diať
- tento poplatok musí byť stopercentne kryty, musí kryť tento náklad
- samospráva musí pristúpiť k reforme zavedením tzv. množstevného zberu odpadu, ktoré
majú právnické osoby zavedené, do budúcna musíme pristúpiť aj ku fyzickým osobám
- ja tento poslanecký návrh nepredložím, ale upozorňujem, že do budúcna budeme musieť
pristúpiť k tomu nútenému zberu aj pre FO.
Miroslav Čurilla (poslanec MZ)
- robíme technickú prípravu k tým stojiskám na sídliskách
- v prvej polovici budúceho roku by sme mali mať materiál k príprave alebo vybudovanie
tých stojísk.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- len doplním tie stojiská, budú musieť byť aj v uliciach Nad tehelňou, Poľná, Levočské
Lúky
- áno mesto dopláca pre obyvateľov za komunálny odpad
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-

naše partnerské mesto Lansut v Poľsku, aby vykryli straty, ktoré samospráva dopláca
zdvihli náklady za TKO z 20 EUR na 45 EUR na osobu a rok
obce, ktoré ostali pri spoločnosti Brantner, tak ich čaká rapídne zvyšovanie odpadu
Brantner dal cenu za likvidáciu a skládkovanie odpadu 82 EUR za tonu s DPH
to v podstate nevynechá ani nás mesto Levoča.

JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ)
- súhlasím s tým, že mesto by za tento odpad nemalo doplácať a zároveň by mal byť
zavedený systém, ktorý bude spravodlivý a umožní ľuďom tento poplatok pri správnom
separovaní znížiť, pretože je aj extrémne nespravodlivé, že mesto z vlastných zdrojov
dopláca za vývoz tohto odpadu
- doplatia na to tí, ktorí platia a zároveň to nie je žiadnym spôsobom motivačné
pre tých, ktorí separujú.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- tak ako povedal kolega JUDr. Papcun je to nefér, nespravodlivé
- tie 2 EUR nám nezachránia situáciu a odmietam doplácať na tých, ktorí odmietajú
separovať, preto musíme radikálne k tomu pristúpiť, lebo znechucuje to aj tých, ktorí
jednoducho poctivo separujú z vlastného presvedčenia.
Mgr. Ladislav Ogurčák (poslanec MZ)
- súhlasím s predrečníkmi
- pán Urban so Spišskej Novej Vsi inicioval zber cez čipy
- čas tu hrá proti nám, ale je na mieste, aby to odmeňovanie tých občanov, ktorí separujú,
aby to už pocítili v roku 2023.
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- odovzdám jednu papierovú tašku komunálneho odpadu týždenne, ale konvu, ktorú mám
na plasty dopĺňam plastovými vrecami
- nie som za to, aby sme nenavýšili ten poplatok
- som za to, aby sme zvýšili frekvenciu odvozu plastov
- zber bio odpadu sa teraz zastavil na 3 mesiace, ale nebolo by možné zber bio odpadu
zaradiť aj na zimné mesiace, pretože teraz je obsiahnutý v tom TKO.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- táto požiadavka k častejšiemu odvozu plastov už bola v MZ
- k bio odpadu nechám slovo riaditeľovi TSML.
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML)
- zber triedeného odpadu v meste Levoča je konzultovaný s ENVI-PAK, takisto aj výška
reálnych nákladov na zber triedeného odpadu
- ten kalendár nám odsúhlasil ENVI-PAK, kde raz mesačne nám prepláca zber plastov
v meste Levoča a čo sa týka sídlisk, zvonové kontajnery, ktoré sú umiestnené v meste,
Levoča sa vyprázdňujú minimálne raz za týždeň v prípade potreby naše auto zberá
častejšie
- čo sa týka domov je zavedený vrecový systém a obyvateľ mesta Levoča, nie je nijakým
spôsobom limitovaný tým, že či vyloží mesačne jedno vrece vytriedených zložiek
alebo päť vriec, zoberieme to tak či tak
- každá nad služba, tzn. ak by sme chodili 2× do mesiaca po plasty k rodinným domom,
tak toto už by nám nepreplácala
27

-

je možnosť, že mesto môže doplácať aj za triedený zber vo výnimočných prípadoch
a vieme bez problémov spraviť kalkuláciu, koľko by to stalo, aby sme chodili častejšie
treba si uvedomiť, že nebude to platené organizáciou zodpovednosti výrobcov
čo sa týka zeleného vyhláška určuje, odkedy a dokedy, od marca do novembra a v týchto
intenzitách ideme
náklady na zber a prepravu by boli podstatne vyššie ako to, čo by sa vyzbieralo
ľudia si zvykli na zber biologicky rozložiteľného odpadu, ale 90 % tvorí práve pokosená
tráva a lístie v podstate zelený odpad.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pán riaditeľ myslím si, že do budúcna bude dobré, keď aj na komisie prídete
- od 1.1.2022 by sa mali začať zálohovať plastové fľaše
- môže to urobiť určitý pokles objemu toho plastového odpadu
- ľudia sa začnú zaoberať aj tým, že plastové fľaše sa budú vykupovať.
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- chcel by som dať poslanecký návrh, aby sme zvýšili frekvenciu odvozu plastového
odpadu aspoň na každý druhý týždeň.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme.
UZNESENIE č. 28
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 10/2021, ktorým sa mení VZN č.
20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Hl. za 8
proti 0
zdr
9
nehl 2
=
neschválené
(kladne formulovaný návrh na uznesenie bol hlasovaním poslancov MZ neschválený)
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného : zvýšiť frekvenciu
odvozu plastov dvakrát mesačne.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Minďaš
UZNESENIE č. 29
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 10/2021, ktorým sa mení VZN č.
20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Hl. za 15
proti 0
zdr
2
nehl 2
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 10/2021, ktorým sa mení VZN č.20/2015 v znení VZN
č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení VZN č. 5/2020
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady,
uplatnené žiadne pripomienky.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka
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UZNESENIE č. 30
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 10/2021, ktorým sa mení VZN č.
20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady
Hl. za 13
proti 0
zdr
4
nehl 2
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 10/2021, ktorým sa mení VZN
č.20/2015 v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019 a v znení
VZN č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné
stavebné odpady.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

8.

Odpis daňových pohľadávok

Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF)
- prehľad odpísaných daňových pohľadávok za rok 2021
- nepodlieha to schváleniu v MZ, je to iba informácia pre vás pre poslancov.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
MZ berie na vedomie.
UZNESENIE č. 31
K bodu: Odpis daňových pohľadávok
Hl. za 17
proti 0

zdr

MZ berie na vedomie odpis daňových pohľadávok.
T: 16.12.2021

9.

0

nehl 2
Z: Mgr. Kamenický
Mgr. Kučka

Cenový výmer č. 2/2022

Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- je to cenový výmer 2/2022 na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy v Levoči
- na aprílovom MZ sme prijali tzn. nízkouhlíkovú stratégiu
- nový cenový výmer platný od 1.1.2022 je cenový výmer, aby poskytovanie mestskej
hromadnej dopravy v Levoči bolo pre všetky vekové kategórie zdarma
- od roku 2016 idú tržby dole, kde rok 2020 už bol rok postihnutý covidom boli celoročné
tržby na úrovni 13.878 EUR za prvých 9 mesiacov tohto roku je to 5.175 EUR
- tržby sú tak nízke a my potrebujeme, aby sa ľudia vrátili k mestskej hromadnej doprave
- ak by takýto cenový výmer sme schválili na tomto MZ, tak chceme tým vyslať jasný
signál aj pre ostatných obyvateľov mesta, ale aj mimo mesta Levoče, že je výhodnejšie
cestovať mestskou hromadnou dopravou v Levoči, ako využívať osobné motorové
vozidlo
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chceme, aby tie autá boli menej využívané, nič neostáva, len navrhujeme prijať takýto
cenový výmer s platnosťou od 1.1.2022.

Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- k tomu cenovému výmeru nemám nič
- chcem sa opýtať či sa nič neriešilo s prepravcom v súvislosti s novými autobusmi?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- včera sme rokovali so zástupcom SAD Poprad Ing. Modranským a prisľúbil, že SAD
Poprad zabezpečí nový autobus pre mesto Levoča.
Radoslav Kellner (poslanec MZ)
- v cenovom výmere sú zarátané oprávnené náklady, len autobus nie je.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- budú dodržané všetky zastávky, ktoré boli doteraz
- bude zastávka, tak ako bola predtým na Košickej ulici?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- sú dve varianty, ale musí to posúdiť dopravný inšpektorát a aj investičné oddelenie
- jedna zastávka, ktorá prichádza do úvahy, že bude priamo na námestí je pred Dejavu,
tam bude aj výstup aj nástup
- autobus sa otočí a pôjde cez Košickú ulicu naspäť po linke, ale tým pádom sa nám otvára
priestor, aby na Košickej ulici tá zastávka výstupná a nástupná nebola
- druhý variant podľa toho, čo povie dopravný inšpektorát, by mohla byť zastávka
tu pri Župnom dome, aby tam bola aj výstupná, nástupná zastávka a autobus
sa tam otočí a pôjde naspäť cez Košickú ulicu.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- oba budú prijateľné.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- musí sa k tomu vyjadriť dopravný policajt a musí to byť odsúhlasené dopravným
inšpektorátom
- jedna z tých dvoch by mala byť.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- dúfam ,že aj oni budú naklonení k týmto alternatívam.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- bude niektorá z liniek premávať aj po západnej časti námestia okolo Pošty?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- nie.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- je tu veľmi veľa požiadaviek hlavne seniorov, ktorí v podstate veľmi často navštevujú
poštu
- ak chceme, aby nám ľudia chodili autobusmi častejšie, tak ja som za to, aby pri Pošte
tá zastávka bola zachovaná.
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- musí sa k tomu vyjadriť dopravná polícia a dopravný inšpektorát, kde tá zastávka môže
byť
- povedal som iba našu predstavu.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- nadviažem na pani poslankyňu Kravecovú
- pozerám, že pán poslanec Kellner tu nie je
- chcela som sa opýtať, či sa bude prehodnocovať zastávky MHD podľa toho,
aký je dopyt alebo či sa uvažuje, že sa budú meniť tie zastávky aj mimo námestia
- mám na mysli aj Regrund, tí ľudia to majú ďaleko
- linky tu boli v poslednom čase vynechané
- ráta sa s tým Regrundom, budú sa prehodnocovať miesta zastávok?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- o prehodnocovaní miesta zastávok sme neuvažovali, ostanú v tom režime ako sú teraz.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- ten Regrund tam bude?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- nie, nemáme tu teraz svojho človeka, ktorý sa venuje MHD, ale zatiaľ neuvažujeme
nad zmenou.
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- nevzdávam sa tej myšlienky mať nezávislú vlastnú mestskú hromadnú dopravu, vlastné
autobusy, podľa potreby tak, aby sme zabezpečili prepravu našich občanov,
tam kam potrebujú s väčšou frekvenciou, obmeniť grafikon
- na predchádzajúcom MZ sme mali mylné informácie, tuším pán zástupca to povedal,
že licenciu vydáva Okresný úrad
- na tej poslednej finančnej komisii sme sa o tom bavili s hlavnou kontrolórkou, ktorá
tvrdí a presadzuje názor, že je to mesto, ktoré vydáva licenciu na prepravu osôb
- podmienili sme schválenie do rozpočtu na 2022 tým, že mesto si zabezpečí licenciu
s príslušným úradom, ktorý vydáva, či to je Okresný alebo Mestský úrad, aby sme boli
oprávnení žiadatelia a mohli sa uchádzať vo výzvach, aj z Plánu obnovy
- bolo by dobré, keby oddelenie, ktoré má na starosti aj dopravu urobilo kalkul
za súčasných podmienok, aké typy autobusov z možných zelených, nezelených
v prípade, že by mesto bolo úspešné za štandardných spoluúčastiach 5 %
- ak by sme mali pohon autobusov z obnoviteľných zdrojov, ušetrili by sme na nákladoch
na benzín
- bolo dobré, keby sme to mali zabezpečené, aby sme boli pripravení
- nebudem úkolovať vedenie mesta ďalším nezmyselným poslaneckým návrhom,
lebo už pred dvoma MZ si dal pán primátor sľub, že sa to pripraví.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pani hlavná kontrolórka ako to bolo na tej komisii?
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- na finančnej komisii sme znovu preberali túto možnosť, aby mesto sa mohlo prihlásiť
do výzvy na vlastné autobusy
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keď sme niekedy v júni na MZ túto problematiku rozoberali zástupca povedal, že sme
nemohli zúčastniť, pretože nie sme oprávnený žiadateľ, nakoľko nedržíme licenciu
na prepravu osôb.

JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka mesta)
- povolenie na prevádzkovanie osobnej dopravy vydáva Okresný úrad v sídle kraja odbor
dopravy
- skúma sa finančná spoľahlivosť, poistenie, odborná spôsobilosť zamestnanca
- na základe preukázania týchto skutočnosti môže dostať organizácia to povolenie
na výkon
- vydanie licencií sa vydáva na užívanie komunikácií, vlastník alebo prevádzkovateľ
komunikácie, čiže na prímestskú dopravu to rieši u nás PSK a na mestskú hromadnú
dopravu vydáva licenciu každé mesto
- licencia je vydávaná na prejazd tých autobusov konkrétnymi ulicami
- obchodná zmluva s partnerom o zabezpečovaní tejto činnosti alebo pokiaľ má mesto
zriadený svoj dopravný podnik, tak to vykonáva dopravný podnik.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- keď som bol poslancom MZ v minulom funkčnom období, tak sme schvaľovali,
že vstupujeme do projektu obstarávania jedného dlhého a jedného skráteného autobusu
- ten projekt nebol úspešný, lebo tie výzvy boli vyslovene vypísané pre dopravné podniky
- my dopravný podnik s jedným autobusom asi ťažko budeme
- vráťme sa do roku 2016 nás rovno vyradili na začiatku z projektu
- včera som preberal s pánom Modranským, že budeme chcieť autobus na CNG
- CNG plničku tu do Levoče len tak nedostaneme
- elektrický autobus v Levoči sa už skúšal a urobil tak maximálne 3 jazdy, mohli
ste ho dať na 5 hodín dobíjať
- tu veľa možností pri všetkej úcte nie je, keby sme boli dopravný podnik, že máme 120
autobusov tak ako v Bratislave alebo v Košiciach 70 tak sme zaujímavý partner, ale my
s jedným autobusom, nie sme zaujímavý partner pre nikoho, to mi povedal pán
Ing. Modranský
- ešte snáď Rochero čo má autobus na vodík na výstave v Dubaji prichádza do úvahy,
ale neviem, kde by sme mali plničku na vodík
- toto je zatiaľ jediná varianta, ktorá by prichádzala do úvahy autobus na vodík.
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka mesta)
- základom pre poskytovanie mestskej hromadnej dopravy, zabezpečovania obslužnosti
územia má európska smernica na výkon služieb vo verejnom záujme
- na základe tejto smernice sú poskytované aj tie eurofondové prostriedky
- je to medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred našim právom a podľa
nej sa spravuje oblasť dopravy.
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- keď si myslíme, že sme oprávnený žiadateľ tak, aby sme sa na to pripravili
- keď nám vyjde, že nemôžme byť oprávnený, tak bez dotácie, my takúto službu
prevádzkovať nebudeme môcť.
Miroslav Čurilla (poslanec MZ)
- ekonomicky nijako nám nevyjde, aby bolo lacnejšie prevádzkovať MHD sami
ako dodávateľ
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licencia je nereálna, pretože by sme museli založiť mestský dopravný podnik.

JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka mesta)
- samotná európska smernica ukladá vzorec ekonomicky oprávnených nákladov,
čo všetko tam vstupuje a jednoducho tam nie je manévrovací priestor na úspory.
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- kolega Lorko na tom MZ, kde sme debatu rozvíjali presne definoval parametre výzvy,
my sme sa nezúčastnili výzvy, pretože pán zástupca informoval, že nie sme držiteľom
licencie
- trvám na tom, že autobusy mesto Levoča by malo získať z európskych grantov,
nie z vlastného rozpočtu
- chcem aby sme boli pripravení, aby sme mali potrebnú licenciu na to, keď vyjde výzva
- teraz platíme prepravcovi , ale ak budeme mať vlastnú dopravu, dáme prácu vlastným
šoférom alebo dispečingu, môžeme zvýšiť frekvenciu, môžeme odbremeniť mesto
od áut, môžu parkovať turisti, ktorí zaplatia
- zabezpečme si to iba, aby sme boli pripravení v prípade ak výzva vyjde.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- my zabezpečíme licencie
- Ing. Novotný ako predseda finančnej komisie zrobíš kalkuláciu a zabezpečíš, aby výzva
bola vypísaná tak, aby sme sa mohli uchádzať o autobus.
Miroslav Dunčko (poslanec MZ)
- k tej tematike, či ste zachytili v meste Martin samospráva zobrala úver a nakúpila
autobusy na vodík.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- treba pozrieť či Martin nemá dopravný podnik
- pokiaľ nedostaneme autobusy za 5 % nášho spolufinancovania, tak je to ekonomický
nezmysel, keby sme ich mali kupovať
- hlasujeme o predloženom cenovom výmere.
UZNESENIE č. 32
K bodu: Cenový výmer č. 2/2022 – MHD Levoča
Hl. za 17
proti 0
zdr

0

nehl 2

MZ schvaľuje Cenový výmer č.2/2022 pre klasifikáciu produkcie 60.21.21 Mestská
pravidelná doprava osôb pre dopravcu Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s., Wolkerova
466, 058 49 Poprad.
T: 01.01.2022
Z: Mgr. Kučka

10.

BV Krupný jarok Levoča - I. etapa – Rozvod STL plynovodu

Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- je tam potrebné schválenie MZ prenájom plynárenského zariadenia stredotlakového
plynu distribučných plynovodov pre nejakú dohodu SPP
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hlasujeme o predloženom návrhu.

UZNESENIE č. 33
K bodu: IBV Krupný jarok Levoča – I. etapa –Rozvod STL plynovodu
Hl. za 14
proti 0
zdr
0
nehl 5
MZ schvaľuje prenájom plynárenského zariadenia - STL distribučných plynovodov PE D 90
v dĺžke 192,79 m, PE D 63 v dĺžke 406,75 m , PE D 50 v dĺžke 2,3 m a STL pripojovacích
plynovodov PE D 32 v dĺžke 98,75 m na pozemku parcela C KN 2878/4, 2878/5, 2888/7,
2887/17, 2887/2 nájomcovi spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava 26 na dobu neurčitú, za nájom vo výške 1 Eur / ročne.
T: 17.12.2021
Z: Ing. Petrášová
Mgr. Kučka

11. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
pre projekt „ Malé zlepšenia eGov služieb mesta Levoča.“
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- mesto Levoča má možnosť uchádzať sa o získanie nenávratného finančného príspevku
pod tzv. názvom malé zlepšenia eGov služieb mesta Levoča
- po zmene celého projektu na Ministerstve informatizácie a regionálneho rozvoja vznikla
požiadavka, že pred samotným podaním projektu musí byť vypracovaný projektový
zámer mesta
- náklady na tento projektový zámer sú oprávnené výdavky projektu
- po schválení tohto projektového zámeru Ministerstvo informatizácie a regionálneho
rozvoja nám dá odpoveď, či sa môžeme uchádzať o získanie týchto finančných
prostriedkov
- je to otvorená jedinečná výzva od októbra, kde sa môžu samosprávy uchádzať o získanie
finančných prostriedkov na e-government služby
- minimálna pomoc je 400.000 EUR, maximálna pomoc 1,5 milióna EUR záleží
podľa veľkosti samosprávy
- môžeme zefektívniť a zinformatizovať poskytované služby obyvateľom
a návštevníkom mesta
- je tu návrh na schválenie projektového zámeru, nie na podanie samotného projektu,
lebo podanie samotného projektu bude v roku 2022 pokiaľ nám Ministerstvo
informatizácie a regionálneho rozvoja schváli projektový zámer.
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ)
- v dôvodovej správe sa uvádza, že budú podporené inštitúcie štátnej a verejnej správy
- tá suma je naozaj veľmi zaujímala, digitalizácia, informatizácia nie je silnou stránkou
nášho mesta
- uvádza sa, že je to riešenie v rámci organizácie
- výzva podporí vytváranie tímu manažérov, elektronických služieb IT analytikov,
vývojárov a ďalších expertov v rámci organizácie žiadateľa
- našim cieľom je hlavne vytvoriť pracovné miesta pre ďalších ľudí.
34

Andrej Koršňák (informatik)
- tie pracovné miesta sú oprávnené výdavky.
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ)
- áno, je to reálne zohnať?
Andrej Koršňák (informatik)
- ťažko povedať, ale môžeme použiť aj našich zamestnancov, ktorí majú tam kvalifikáciu.
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ)
- zaujala ma tiež časť vytvorenie vizualizácie portálu mesta
- po nejakých pätnástich, šestnástich rokoch sme sa dopracovali ku kvalitnej modernej
stránke, ktorá na tieto všetky funkcie už je pripravená?
Andrej Koršňák (informatik)
- to je k elektronickým službám predpokladám.
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ)
- áno, ale boli sme obidvaja na tom jednaní o tej novej stránke, že nie je potrebné
vytváranie nového portálu
- malo by sa dať nadviazať na toto čo už existuje.
Andrej Koršňák (informatik)
- to bude portál elektronickej služby, pretože to sa nedá zakomponovať do našej stránky
- bude to samostatný portál.
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ)
- ktorý urobíme my interne?
Andrej Koršňák (informatik)
- nie.
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ)
- to urobia tí ľudia, ktorých nájdeme.
Andrej Koršňák (informatik)
- nie, to urobí firma, ktorú vysúťažíme v tej súťaži, ktorá vyhrá ten projekt.
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ)
- uvádza sa, že je to v rámci organizácie žiadateľa
- žiadateľ bude mesto a nebude to viazané tým, že to musí byť uskutočňované
v rámci organizácie žiadateľa, plus tie tri pracovné miesta
- zvyšovanie používateľskej privetivosti, zavedenie manažmentu spokojnosti, sledovanie
spätnej väzby koncových používateľov
- údaje, ku ktorým sa nevieme dostal ani pri tej novej stránke
- k tej stránke, ktorú máme, už máme tie dáta.
Andrej Koršňák (informatik)
- už to máme.
35

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- ešte raz opakujem, toto je len projektový zámer
- na základe vyhodnotenia MIRI, až potom budeme podávať samotný projekt
- kto bude mať schválený projektový zámer, až následne sa môže uchádzať o samotný
projekt
- MZ schvaľuje obstaranie služby vypracovanie projektového zámeru.
UZNESENIE č. 34
K bodu: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Malé
zlepšenia eGov služieb mesta Levoča“
Hl. za 15
proti 0
zdr
0
nehl 4
MZ schvaľuje predloženie ŽoNFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku pre projekt „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Levoča“,
kód výzvy: OPII-2021/7/14-DOP.
T: 31.03.2022, resp. v závislosti od záväzných termínov vo výzve Z: p. Koršňák
Ing. Lisoňová
Mgr. Beregházyová
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 35
K bodu: Návrh na schválenie obstarania služby vypracovanie Projektového zámeru a
Prístupu k projektu k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre
projekt „Malé zlepšenie eGov služieb mesta Levoča“
Hl. za 10
proti 0
zdr
0
nehl 9
MZ schvaľuje obstaranie služby vypracovanie Projektového zámeru a Prístupu k projektu –
prílohy č.8 k ŽoNFP v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku pre projekt „Malé zlepšenia eGov služieb mesta Levoča“, kód výzvy:
OPII-2021/7/14-DOP.
T: 31.03.2022, resp. v závislosti od záväzných termínov vo výzve Z: p. Koršňák
Ing. Lisoňová
Mgr. Beregházyová
Mgr. Kučka

12. Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom
športoviska vo vlastníctve Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok
2022
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
PaedDr. Mária Choborová (vedúca OŠSVaZ, ŠÚ)
- predkladám návrh na základe predložených žiadostí jednotlivých športových klubov
v pôsobnosti na území mesta Levoča na využívanie športovej haly a futbalového
štadióna na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Technickými službami mesta
Levoče, ako prenajímateľom a športovými klubmi ako nájomcami užívajúcimi
za odplatu
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-

výška dotácie bude závisieť od počtu hodín, ktoré bude jednotlivé kluby, športoviská
využívať.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o predloženom návrhu.
UZNESENIE č. 36
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2022
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl 1
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta ( v súlade s § 4 ods. 4 , 5 VZN mesta Levoča
č. 3/2019 )- kapitola 08.1.0.-transfér pre šport a telovýchovu – nájom TS v predpokladanej
sume:
1. FK 05 Levoča
24 600
2. HK Slovan Levoča
8 550
3. BK Slovenský orol
9 900
4. FbK Quickball, Levoča
4 380
T: 16.12.2021
Z: PaedDr. Choborová
Mgr. Kučka

13. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavný kontrolór mesta)
- plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022, ktorý okrem zákonom ustanovených
povinností pre hlavného kontrolóra, navrhuje plánované kontroly, pokračovať
pri kontrolovaní súčinnosti pri vymáhaní daňových nedoplatkov, finančné prostriedky
pre šport a oblasť kultúry, environmentálnu udržateľnosť na úseku odpadového
hospodárstva, financovanie iných vybraných investičných akcií, pohľadávky a záväzky
mesta, kontrola a financovanie Centra voľného času.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o pláne kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022.
UZNESENIE č. 37
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Hl. za 18
proti 0
zdr

0

MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
T: 1.1.2022
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nehl 1
Z: JUDr. Rusnáčiková
Mgr. Kučka

14. Návrh cenníka Technických
s účinnosťou od 1.1.2022

služieb

mesta

Levoča

Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML)
- predkladám návrh cenníka platného od 1.1.2022
- najpodstatnejšie sú zmeny cenníka zberných nádob, kde sme museli pristúpiť k úpravám
cien z dôvodu toho, že nákupná cena pre nás je podstatne iná ako to bolo doposiaľ
- pri poskytovanie cintorínskych služieb nám úpravu cien schvaľuje Prešovský
samosprávny kraj na základe návrhu cenového výmeru, ktorý nám bol schválený
s účinnosťou od 1.1.2022
- doplnili sme niektoré služby, ktoré poskytujeme.
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- pán riaditeľ poprosím, aby si urobil tu kalkuláciu tých nákladov koľko by to stalo,
keby sa navyše zberal ten plastový odpad
- ten jeden deň navyše koľko by to stálo mesto.
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML)
- kalkulácia nie je problém, pripravíme len do LIM sme dali ľuďom vedieť a pustili
sme nový kalendár zberu
- ak budeme robiť nejakú zmenu tak, že by sme to stihli, potom tým ľuďom povedať,
aby si na to zvykli.
Miroslav Čurilla (poslanec MZ)
- nepodporil som ten návrh, pretože je ten kalendár a od nového roku sa zavádzať systém
vratných plastových fliaš
- ak to neprinesie nejaký efekt, bude pretrvávajúci stav, že plastov bude veľa tak nemám
problém urobí sa nový kalendár a ten vývoz sa spustí.
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- nie je problém dať pozmeňujúcu informáciu do LIM
- keby to bola nejaká veľmi zaťažujúca položka, vôbec by som to tu ani nedával
- budú to iba dopravné náklady a na zbernom dvore sa môže v priebehu mesiaca
to pretriediť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pán predseda finančnej komisie prejdite si to na finančnej komisii, zavolajte si riaditeľa
Technických služieb a potom s tým príďte do MZ
- hlasujeme o cenníku technických služieb.
UZNESENIE č. 38
K bodu: Návrh cenníka Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2022
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl 1
MZ schvaľuje Cenník Technických služieb mesta Levoča s účinnosťou od 1.1.2022 podľa
preloženého návrhu.
T: 16.12.2021
Z: Mgr. Minďaš
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15. Aktuálna situácia v Nemocnici Agel Levoča a.s.
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- včera zasadala riadna dozorná rada Nemocnice Agel Levoča a.s.
- bol som schválený MZ do tejto dozornej rady, takže zodpovedám sa MZ a mestu
- zaoberali sme sa samozrejme situáciou v súvislosti s pandémiou ochorenia covid-19,
riešením personálnej situácie na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny
a zároveň som bol informovaný o tzv. urgentnom príjme a termínoch spustenia
- čo sa týka aktuálnej pandemickej situácie v rámci okresu pokračuje ďalej intenzívnym
tempom vakcinácia za čo patrí obrovské poďakovanie všetkým zúčastneným
- boli sme informovaní o personálnom riešení na oddelení anestéziológie a intenzívnej
medicíny, kde bol predložený aj ďalší plán postupu zo strany vedenia nemocnice,
ako tú situáciu aktuálne riešia, rieši sa to aktuálne s externými zdrojmi,
tzn. že sa zabezpečujú služby lekárov v rámci spoločnosti Agel Slovensko a zároveň
aj okolitých nemocníc, z medicínskeho hľadiska sú tieto služby zabezpečené
- boli sme informovaní o urgentnom príjme, je otvorená interná ambulancia centrálneho
príjmu, všeobecná chirurgická ambulancia, úrazová chirurgická ambulancia,
neurologická ambulancia centrálneho príjmu.
Miroslav Čurilla (poslanec MZ)
- včera bola schválená stratifikácia nemocníc, ale chcem upozorniť, aby sa nerobila
panika, pretože až čas ukáže ako to bude
- zákon ohľadom komunitnej nemocnice hovorí, že v komunitnej nemocnici sa zakazuje
operovať
- ak by to bola pravda, nemôžeme mať chirurgiu, tým pádom ani ARO
- na druhej strane pred niekoľkými týždňami sme skolaudovali stavbu centrálneho
príjmu, na ktorú sme prijali medzinárodnú pomoc Európskej únie, keďže
je to medzinárodná zmluva, vznikol záväzok
- peniaze sme dostali so súhlasom, s podpisom Ministerstva zdravotníctva,
kde zase je záväzok nemocnice aj štátu, že 5 rokov musí byť udržateľnosť tohto
projektu, pretože sa investovali peniaze
- súčasťou tohto centrálneho príjmu je aj operačná sála
- aj personálne je veľmi ťažko tuná urobiť nábor získať nejakých lekárov, ešte aj lekárov
nejakej vyššej kvality, keďže stratifikácie je schválená, čiže tí ľudia mladší
alebo v strednom veku nemajú garanciu, že kam pôjdu.
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ)
- nastáva veľmi vážna situácia v nemocnici Levoča
- na stránke Nemocnice Agel Levoča je napísané, že anestéziologické oddelenie
má výnimočné postavenie, je akýmsi srdcom nemocnice spájajúcim a slúžiacim
všetkým klinickým oddeleniam
- z anestéziologického oddelenia odišlo 6 lekárov, tzn. zdravotný personál, zdravotné
sestry boli uložené na iné oddelenia
- pri náhlom akútnom stave, ktorý nebude riešený do tridsiatich minút poskytovaným
anestéziologickým lekárom, zomiera človek
- vedenie nemocnice by malo vynaložiť úsilie, aby to srdce naozaj v levočskej nemocnici
nedotĺklo ako iné oddelenia.
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Mgr. Andrea Kolečanyiová (poslankyňa MZ)
- chcela by som sa opýtať k inej veci, ide o ambulanciu pre deti a mládež, ktorá mala byť
zrušená
- kolujú rôzne informácie, že rodičia neboli informovaní o tom, že sa táto ambulancia
zo dňa na deň zruší
- niektorí nevedia, kde vlastne majú karty, u akých lekárov, koho majú vlastne pediatra
- riešili ste túto tému na dozornej rade, prípadne či sú k tomu nejaké informácie,
alebo či by sa tie informácie nevedeli zistiť a buď prostredníctvom nejakého rozhovoru
v LIM alebo cez levočskú televíziu, tým rodičom dať informáciu, že čo majú vlastne
teraz robiť, lebo je z toho trochu chaos.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- súhlasím s Vami celé to je chaos
- dokonca aj šéfovi tímu na Ministerstve zdravotníctva pánovi Mgr. Oskarovi Dvořákovi
som pri online konferencii povedal asi toto
- myslím si pán Dvořák, že sieť nemocníc za kategorizovanie, že kto bude v prvej, druhej,
tretej, štvrtej, piatej kategórii neunikla náhodou z Ministerstva zdravotníctva
a som presvedčený ja osobne, ako primátor mesta o tom, že unikla účelovo a účelovo
preto, aby šéfovia veľkých nemocníc nemuseli nič robiť, manažéri a tí lekári
im poprichádzajú sami do tých veľkých nemocníc, pretože keď si budúci lekár pozrie,
že v Levoči je komunitná nemocnica v tom zozname, tak si povie, že pôjde radšej
do Popradu, Prešova a Košíc, čiže toto spôsobuje personálny problém nielen
v nemocnici Levoča, ale aj vo všetkých nemocniciach, ktoré sa ocitli na zozname
regionálnych a komunitných nemocníc
- čo sa týka detského oddelenia, detské lekárky hovoria, že majú málo kariet,
ale nič nebráni tým detským lekárkam, aby si zobrali karty k sebe, keď sa zruší
ambulancia.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- pán primátor súhlasím, že ministerstvo určuje smer budúcich lekárov, pretože doslova
odstrašujúcim spôsobom manipulujú s budúcimi lekármi, terajšími lekármi, odborníkmi
- chcem poukázať na vyjadrenie pána primátora, že v rozhlase, aj v televízii bojuje
o levočskú nemocnicu a svojimi vyjadreniami podotkol na obdobie, keď bola
nemocnica v červených číslach a Ministerstvo zdravotníctva vtedy nereagovalo
na to, ale vlastnými silami sme sa dostali do čiernych čísel, tzn. že tá úroveň
je na požadovanej kvalite, takže neviem, prečo by mala byť pri optimalizácii zaradená
do nižšieho stupňa ako je teraz.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- mali sme online konferenciu Únie miest, na ktorú boli prizvaní zástupcovia Ministerstva
zdravotníctva, tam sme boli tí primátori, ktorých sa to bezprostredne týka, tzn. ktoré
padli do kategórie regionálnych a komunitných nemocníc.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- chcem zareagovať na poslankyňu Mgr. Kolečányiovú, že vlastne nemocnica nemá
zákonnú povinnosť informovať, ako bude obvod zaradený
- ambulancie gynekologická, zubná, všeobecného lekára, pediatra je daná rajonizáciou,
ktorú určuje vyšší územný celok
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-

-

to, že VÚC-ka nemá v súčasnosti riaditeľa vedúceho odboru zdravotníctva je možno
chybou, pretože poverená vedením je pani Mgr. Sabolová a jej nemocnica poslala list
koncom novembra, že MUDr. Dzurňáková odchádza do Vyšných Ružbách, ruší
sa tento obvod k 15. decembru
VUC-ka mala informovať, pretože VUC-ka preberá kartu, keď niekto odchádza
alebo ide do dôchodku všeobecný lekár alebo nejaký iný špecialista, ktorých
som vymenovala taxatívne dané zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
odovzdá tie karty VÚC-ke a VÚC-ka mala prerozdeliť tie karty a VÚC-ka mala určiť
tu rajonizáciu a priradenie toho pacienta k inému špecialistovi a to, že VÚC-ka
sa tým rodičom už neozvala, je to chyba, ale môžeme dať na stránku nemocnice,
že sa majú obrátiť na VÚC-ku.

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ)
- ku stratifikácii nejaké informácie tu padli, ale treba naozaj vnímať to, že tým,
že Slovenská republika prijala Plán obnovy, každá tá sekcia Plánu obnovy
je podmienená nejakou reformou, a preto možno v jeden deň tým, že bol schvaľovaný
štátny rozpočet, boli schované ďalšie dve reformy, a to je reforma národných parkov
a zároveň reforma zdravotníctva
- ale tento plán reformy nemocníc neznamená, že tieto nemocnice už od 1.1.2022 prejdú
na takýto typ v našom prípade komunitný, ale je tam určité prechodné obdobie niekoľko
rokov, kde samozrejme sa to bude nejakým spôsobom vyvíjať
- jednoducho sa stalo, že centralizácia napriek tomu, že Bratislavský kraj akútne
nepotrebuje toľko lôžok, tak táto reforma mu ešte nejakým spôsobom pridáva, odoberá
sa týmto krajom na východe Slovenska Košický a Prešovský kraj
- možno platí, že za Donovalmi už nie Slovensko, alebo za Popradom, posuňte
si tú hranicu a toto je naozaj obrovským hendikepom
- Nemocnica Agel ako spoločnosť v budúcom roku plánuje investíciu do magnetickej
rezonancie a na budúci rok by už mala byť vybudovaná samostatná budova
- získať lekára v dnešnej dobe naozaj je obrovský problém všade a nie problém
iba našej nemocnice, ale je problémom aj štátnych nemocníc
- keď odíde lekár, tak naozaj je veľký problém nahradiť ho, ale vedenie nemocnice
už vypracovalo nejaký akčný plán, ako s touto situáciou naloží.
Mgr. Andrea Kolečanyiová (poslankyňa MZ)
- nesnažila som sa nejakým spôsobom hodnotiť či tá ambulancia mala stať
alebo nie, ani to, či je dosť pediatrov
- ďakujem MUDr. Dzurňákovej, MBA za odpoveď, že informácia mala prísť od PSK.
Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- aké ďalšie subjekty majú podpísané zmluvy s levočskou nemocnicou na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti mimo zamestnancov nemocnice v Levoči a na základe čoho
tretia strana vykonáva služby.
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ)
- k tej OSN-ke je to veľmi rozsiahly materiál má 10 článkov a sami nevieme, ako to bude
vyzerať, pretože existuje určitý klasifikačný systém, kde sa bude posudzovať, každá
nemocnica v rámci medicínskej náročnosti, tzn. aká špecializácia, dĺžka praxe,
ale aj zručnosť jednotlivých lekárov v týchto nemocniciach, bude sa posudzovať potreba
ústavnej starostlivosti, finančná udržateľnosť, finančná náročnosť na špecializované
personálne zabezpečenie, ako aj materiálno-technické vybavenie
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-

programové profily budú povinné, nepovinné a doplnkové
nemocnice budú klasifikované do tých piatich skupín
Minister zdravotníctva zriadi kategorizačnú komisiu, ktorá bude mať 13 členov,
preto musíme byť veľmi ostražití a podstatné je aj to, že Minister zdravotníctva môže
dať tzv. prechodné obdobie, kedy nemocnica musí preukázať, že v tomto časovom
limite dokáže naplniť tie parametre tej výkonnosti, preto bojujeme o lekárov a hlavne
o atestovaných
odborné spoločnosti očakávajú, že dáme k tomu nejaké stanovisko a čas ukáže,
či to dokážeme naplniť.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- zákon o stratifikácii je síce v Národnej rade prijatý, ale jeho účinnosť bude najskôr
1.1.2024
- berieme na vedomie aktuálnu situáciu v nemocnici Agel Levoča a ešte je aktivita
prezidentky Slovenskej republiky či vôbec podpíše prijatý zákon o stratifikácii
nemocníc.
UZNESENIE č. 39
K bodu: Informácia o aktuálnej situácií v Nemocnici Agel Levoča a.s.
Hl. za 18
proti 0
zdr
0
nehl 1
MZ berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácií v Nemocnici Agel Levoča a.s..
T: 16.12.2021
Z: Ing. Vilkovský, MBA

16. Investičný zámer firmy Helske s.r.o., zrušenie investičnej
dohody a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, týkajúcej sa kúpy
pozemkov
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- návrh na zrušenie investičnej dohody a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve týkajúce
sa pozemkov v hnedom priemyselnom parku v Levoči
- navrhuje zrušiť investičnú zmluvu so spoločnosťou Helske a odstúpiť aj od zmluvy
o budúcej kúpnej zmluvy, pretože chceme ochrániť naše pozemky do budúcna,
aby nemohli byť predmetom nejakého súdneho konania.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- na návšteve na mňa celkom príjemne zapôsobila výroba
- sľúbili, že budú zamestnaní ľudia
- dostali pozemky, vybudovali haly a všetko ide dole vodou
- Levoči sa nepodarilo za tie roky dostať tu solídneho investora
- v minulosti ste zaváhali nad Lindabom
- potrebujeme sa nakopnúť a hľadať nového investora, ktorý by bol zodpovednejší
a zamestnal by ľudí.
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Ing. Róbert Novotný (poslanec MZ)
- JUDr. Papcun sme majoritní pri Helske a vieme sa ochrániť, aby nejaký špekulant
to nekúpil a nevymazal naše pohľadávky a mali by sme nájsť potencionálneho
investora, aby sme neprišli o naše peniaze, ktoré nám dĺžia.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pokiaľ by bol záujemca a mal záujem o haly, nový investor ako sa o ňom píše v Trende
bude mať záujem tieto haly predať
- je otázka či budú tieto haly sedieť na budúcu výrobu
- mám takú informáciu, že jediný majetok Helske je tu v Levoči všetko
iné je vo vzduchoprázdne
- pokiaľ by bol investor, ktorý chce ísť do priemyselného parku a haly by mu vyhovovali,
tak ten nový potencionálny vlastník Helske by mal záujem to predať.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- domnievam sa, že tá návšteva v Helske bolo divadlo pre média
- fungovalo to na potencionálnych alebo už reálnych investoroch v tom čase
- zachytil som moment, keď prechádzali zamestnanci z jednej haly do druhej a chlapci
veselo si spievali, že už sme doma z výle.. a potom ho stopol manažér
- oni tam boli vtedy zavolaní predpokladám, že takto to mohlo byť, aby sa tam niekto
ukázal a dovidenia
- moja otázka, ale súvisí s ďalším investorom firmou Schüle
- v médiách išla informácia, že dostali prísľub od Ministerstva hospodárstva na dotáciu
k vytvoreniu pracovných miest okolo dvoch alebo viac miliónov eur
- chcem sa opýtať vedenia mesta v akom štádiu je rokovanie práve s touto spoločnosťou,
ktorá vyzerá, že by chcela prísť do našej hnedej priemyselnej zóny.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- rokovania s firmou Schüle sa trošku zabrzdili v návrhu zmluvy, kde je výstavba podniku
rozfázovaná na tri fázy
- posledný tretí objekt by mal byť dokončený a spustený v roku 2042, druhý objekt v roku
2033 takže dohadovacie konanie s firmou Schüle môže pokračovať ďalej,
ale tieto dátumy sú trošku nereálne.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- ten dátum je veľmi ďaleký na to, že oni už žiadali dotáciu od štátu a majú ju prisľúbenú
- nič tomu nenasvedčovalo, že by to malo tak dlho trvať, som prekvapený z tých rokov.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- osobne som ako primátor mesta volal v januári 2019 konateľom firmy Helske, že zasadá
tu vláda, ako v okrese menej rozvinutom, kde je možnosť získať finančné prostriedky
- odpoveď tejto spoločnosti bola, že oni nežiadajú od vlády nič
- k firme Schüle sami uznáte, že rok 2033 alebo 2042, tak to plnenie nie je kóšer.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- preto som prekvapený.
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ)
- stotožňujem sa s kolegyňou Kravecovou, že máme smolu na tú zamestnanosť
v vašom meste
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apelujem na vedenie mesta, aby v tých rokovaniach s tými firmami vycítili tú situáciu,
že či to je nejaká dôveryhodná firma, aký má úmysel a nejakú minulosť, lebo je
nemysliteľné tu potom prijmeme uznesenia, kde odpisujeme pohľadávky v nemalých
sumách, to sú veľké peniaze, mesto na to dopláca, pozemky síce sú naše, ale ostávajú
prázdne haly a chátrajúce bývalé areály Frucony, Strojárne nikto sa o to nezaujíma,
je to na predaj, chátra to, stráca to na hodnote každým rokom
do budúcna by som skôr domácich podnikateľov podporoval
pán primátor je nová zrekonštruovaná časť námestia, je to síce pekné všetko, ale rok
sa to rekonštruovalo, je tam veľká pasáž, je tam pešia zóna, väčšina prevádzok
sa pozatvárala, postavme tu ešte Tesco, Kaufland a budeme mať mesto duchov
najbližšie roky nás scenár, že tu budeme mať Viedeň, Zakopané, plné mesto turistov
nečaká
v prvom rade sa orientovať na našich obyvateľov, tým že by boli poskytované služby
za normálne peniaze
do budúcna sa vyvarovať takýmto megalomanských plánov, na ktorých
sme sa už častokrát popálili a máme potom zbytočne veľa roboty s tým súdy, spory,
nedoplatky a nevymožiteľné pohľadávky.

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- JUDr. Murín v roku 2018 sme okamžite zastavili aktivity firmy Helske na pravej strane
priemyselného parku s tým, že si majú dokončiť ľavú stranu priemyselného parku
a potom sa môžeme baviť o pravej a ukázalo, že sme urobili dobre, pretože dnes by sme
mali komplet zastavaný priemyselný park s prázdnymi halami.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- debata sa rozšírila na debatu o priemyselnom parku, tak k októbrovému MZ,
kde sme mali v materiáloch žiadosť firmy Q-Trend o prenájom časti pozemku, mali
aj zámer popísaný
- pán primátor vtedy navrhol o tomto bode nerokovať a presunúť ho na novembrové
alebo decembrové MZ, ale materiál ani na jedno MZ neprišiel
- nespomínam si koľko sľubovali, že vytvoria pracovných miest, ale čo ma zarazilo
napriek tomu, že to nebolo prerokované v MZ, tak z mesta odišla odpoveď tejto firme,
že mesto nemá záujem alebo nesúhlasí s tým
- poprosil by som, aby sme sa vrátili k tomu ich návrhu a žiadosti a na budúcom MZ
riadne to prerokovali
- keď do toho nebudeme chcieť ísť, spoločne poslanci zvážime či áno alebo nie
a tak im potom dáme odpoveď s riadnym uznesením MZ.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- zástupcov firmy Q-Trend som prijal na základe telefonátu pána primátora zo Spišského
Podhradia
- firma Q-Trend informovala o tom, že chcú tu urobiť stavebniny.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- v žiadosti bola strojárenská výroba.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- pán poslanec hovorím, že chcú tu rozšíriť stavebniny
- čo napísali, potom v žiadosti to je druhá vec
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myslím si, že areál Liehofructu a areál bývalých Strojární má dostatočné množstvo
metrov štvorcových k dispozícii na vybudovanie hál na stavebniny
aj firma Helske prišla zo Spišskej Novej Vsi a dneska primátor Bečarik aj bývalý
primátor pán Ján Voľný sú radi, že Helske neskončila v Spišskej Novej Vsi.

Ján Lorko (poslanec MZ)
- nechcel som lobovať za firmu Q-Trend len dať to do súladu s pravidlami takými,
že má o tom rozhodnúť MZ
- ak si tu povieme, že toto nesúvisí alebo nie je to výhodné pre Levočský priemyselný
park a väčšina poslancov o tom rozhodne kľudne
- nemám s tým najmenší problém ak mi to bude vysvetlené.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- chápem, že niekto lobuje za firmu Q-Trend, ale v Levoči je dosť voľných pozemkov
na vybudovanie ďalších stavebnín.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- nevieme či stavebniny nikto tu nebol
- viacerým investorom sme dali možnosť robiť takú a takú výrobu, dokonca sa rokovalo
aj na ministerstve alebo na schvaľovacom orgáne, či to môže byť
- je jedno, či to je taká a taká firma malo ísť uznesenie MZ pani kontrolórka?
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- nemalo, Mgr. Drahomírecky povedzte.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- som presvedčený, že malo.
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM)
- v odpovedi, ktorú sme spoločnosti Q-Trend poslali sa uvádza, že ten ich zámer
nezodpovedá účelu, na ktorý mesto dostalo nenávratný finančný príspevok
z Ministerstva hospodárstva
- máme obmedzený okruh činností, ktoré môžu byť vykonávané v hnedej priemyselnej
zóne a skladové priestory medzi to nepatria
- firma Q-Trend chcela preinvestovať sumu okolo 300.000 EUR a vytvoriť 10-12
pracovných miest.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- tak nebudeme mať nikdy nič.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- nechcem sa už vracať do minulosti
- hlasujeme o predloženom návrhu.
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UZNESENIE č. 40
K bodu: Investičný zámer firmy Helske s. r. o., zrušenie investičnej dohody a zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve, týkajúcej sa kúpy pozemkov:
Hl. za 15
proti 0
zdr
1
nehl 3
MZ schvaľuje odstúpenie Mesta Levoča od Investičnej dohody č. 23064/2017/OM/1 zo dňa
12.07.2017, uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR
a spoločnosťou Helske, s. r. o., IČO 47 211 253 ako Investorom v súlade s Článkom VII.,
ods. 7.6, písm. da) tejto zmluvy.
T: 31.01.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
UZNESENIE č. 41
K bodu: Investičný zámer firmy Helske s. r. o., zrušenie investičnej dohody a zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve, týkajúcej sa kúpy pozemkov:
Hl. za 15
proti 0
zdr
1
nehl 3
MZ schvaľuje odstúpenie Mesta Levoča od Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
č. 23065/2017/OM/63 zo dňa 12.07.2017, uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra
Pavla 4, 054 01 Levoča, SR ako budúcim predávajúcim a spoločnosťou Helske, s. r. o., IČO
47 211 253 ako budúcim kupujúcim v súlade s Článkom VIII., ods. 4, písm. d) tejto zmluvy.
T: 31.01.2022
Z: Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka

17. Voľba členov majetkovej komisie – poslanecký návrh JUDr.
Papcuna
Písomný materiál mesta tvorí prílohu zápisnice MZ.
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ)
- predkladám návrh na doplnenie členov majetkovej komisie vzhľadom k tomu,
že súčasný počet členov je štyri, a však jeden člen je dlhodobo pracovne neschopný
- komisia de facto pracuje s troma členmi, ak by jeden vypadol, komisia by nebola
uznášania schopná
- po dohode s členmi komisie, ako aj garantom komisie sme sa rozhodli tento počet
členov navýšiť, aby tá uznášaniaschopnosť bola zaručená
- JUDr. Murína navrhujem vzhľadom k tomu, že je poslanec a v komisii už pracoval
a aby bolo dodržané nejaké pomerné zastúpenie členov v komisií, preto dávam návrh
na jedného poslanca z radov nezaradených poslancov
- čo sa týka pani Kataríny Gilbertson, tento návrh bol odsúhlasený ostatnými členmi
komisie, ako aj garantom, pretože pracuje na realitnom trhu a má priamo aktuálne
informácie o pohyboch cien a o trendoch na realitnom trhu, v minulosti viem,
že opakovane človek pôsobiaci v oblasti realít bol členom majetkovej komisie a myslím,
že sa to celkom osvedčilo.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- obidvaja súhlasili?
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JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ)
- JUDr. Murín keď sme sa o tom rozprávali na poslednom MZ súhlasil
- pani Katarína Gilbertson súhlasila.
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- ak sú tam takí členovia, ktorí nechodia treba ich odvolať a zvolať nových členov.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- vysvetlil, že je dlhodobo PN.
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ)
- všetci sa riadne zúčastňujú, ale keďže jeden je dlhodobo PN, tak sme len traja
- v prípade, ak by čo i len jeden vypadol, už nesplníme počet uznášaniaschopnosti.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- hlasujeme o členoch majetkovej komisie.
UZNESENIE č. 42
K bodu: Voľba členov majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Levoči
Hl. za 15
proti 0
zdr
1
nehl 3
MZ volí s účinnosťou od 17.12.2021 za člena majetkovej komisie JUDr. Ľubomíra Murína.
T: 17.12.2021
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
Ing. Vilkovský, MBA
UZNESENIE č. 43
K bodu: Voľba členov majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Levoči
Hl. za 16
proti 0
zdr
0
nehl 3
MZ volí s účinnosťou od 17.12.2021 za člena majetkovej komisie Katarínu Gilbertson.
T: 17.12.2021
Z: Ing. Lisoňová
Mgr. Kučka
Ing. Vilkovský, MBA

18. Interpelácie poslancov MZ
Anna Kravecová (poslankyňa MZ)
- teraz, keď je zimné obdobie a bežci, chodci chodia po cykloturistickom chodníku,
tak nie je osvetlený od tenisových kurtov po vodnú nádrž
- plánuje sa tam osvetlenie alebo to ostáva tak, lebo hovorím o štvrtej je tma
a nie je to bezpečné pre tých ľudí, ktorí sa tam prechádzajú, resp. behajú
- občania, ktorí sú držiteľmi ZŤP, resp. sú onkologickí pacienti, je možné im vyhradiť
parkovacie miesto na sídlisku alebo pri dome s doporučeným lekára, aby mali
ten prístup k autám, pri preprave do nemocnice z nemocnice alebo mali na kontrolu
blízko svojho bývania
- posledná ma oslovila pani na Kasárenskej ulici, že má vypnutú, resp. je porucha príjmu
levočskej televízie, nefunguje to tam na tej ulici.
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Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ)
- vrátila by som sa k minulému MZ, na ktorom som nebola kvôli covidovej PN-ke, chcela
by som požiadať Ing. Róberta Novotného, aby sa ospravedlnil MUDr. Ingrid
Dzurňákovej, MBA, konkrétne za výrok keď požiadal o zhasnutie svetla kvôli lepšej
kvalite orgazmu počas hlasovania, necitujem úplne, ale pointa je tam určite
- nemôžme si hovoriť čo chceme, ako sa k tomu postaví MUDr. Dzurňáková, MBA
je samozrejme na nej, ale keďže tento rečnícky prejav zaznel na verejnom zasadnutí
MZ, naviac ešte v živom prenose aj my ostatní už sme neboli len divákmi, ale vlastne
jeho priamymi účastníkmi
- hovorím za seba a za člena MZ, aj za kultúrnu komisiu, hovorím za seba ako za ženu
v neposlednom rade, aj ako lingvista existujú hranice zákona, konkrétne zákona
č. 365/2004 § 2a) ktorý definuje sexuálne obťažovanie ako verbálne, neverbálne
alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je
alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby, ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce,
zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie
- myslím, že to je presne to čo sa tu udialo na predchádzajúcom MZ, nechať takéto
rečnícke prejavy bez reakcie, prejsť ich mlčaním, resp. predstierať, že neboli
rozpoznané, myslím degraduje nielen nás ako MZ, ale aj nás ako mesto niekde
na úroveň Boratovej dediny.
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ)
- odpredaj budovy kina PSK za účelom modernizácie regionálnych knižníc.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- ďakujem za rýchle konanie na moju minulú interpeláciu pred mesiacom ohľadne
toho zrezaného stromu do polovice
- dostal som informáciu od obyvateľov takú, že ten rez neurobili obyvatelia toho vchodu,
ale urobil to človek z firmy, ktorá robila výrub pri vedľajšom bloku, išiel rezať
aj ten strom došiel do polovičky a bol niekým stopnutý, tak tam to tak nechal stáť.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- keď je to tak, je to ešte horšie.
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ)
- ďakujem, že je to dole, aby to ohrozenie tam nebolo
- sídlisko Západ je v období sviatkov exponované množstvom osobných motorových
vozidiel, ktoré nemajú, kde parkovať a stoja kade-tade
- máme tam teraz už tesne pred dokončením tie dve bytovky, ktoré sú ešte oplotené,
ale tie parkoviská, príjazdová cesta už sú hotovené
- je taká možnosť urobiť kolaudáciu toho vonkajšieho priestoru, aby sa na sviatky otvoril
ten priestor pre parkovanie áut.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- zistíme cez investičné oddelenie či je to možné.
Ján Lorko (poslanec MZ)
- vrátim sa k interpelácie pani poslankyne Mgr. Chalupeckej, keď spomínala, že nemalo
to ostať bez reakcie
- myslím si, že viacerí z poslancov sme boli tak zaskočení hrubosťou vyjadrenia, ktoré
tu ešte nikdy predtým nebolo
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boli tu rôzne vyjadrenia, že asi to zaskočenie bolo také, že nedalo sa reagovať
alebo nevedeli sme
chcel by som sa spýtať riaditeľa Technických služieb v poslednej úprave sme dávali
na verejné osvetlenie Železničný riadok 15.000 EUR , je to to verejné osvetlenie, ktoré
sme dávali uznesenie s pánom Kellnerom alebo ktorá časť verejného osvetlenia sa bude
realizovať?

Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML)
- netýka sa to Technických služieb, ale bola to investičná akcia
- týka sa to verejného osvetlenia od autobusovej stanice smerom na sídlisko Rozvoj,
ten prepojovací chodník, myslím si, že je tam Ypsilon pub zariadenie.
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor)
- bola to tá požiadavka?
Ján Lorko (poslanec MZ)
- áno.
1. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: osvetlenie chodníka od tenisových
kurtov po vodnú nádrž.
T: 30.06.2022
Z: Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: držitelia ZŤP žiadajú o pridelenie
vyznačených parkovacích miest aj onkologickí pacienti.
T: 30.06.2021
Z: Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
3. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: Kasárenská ulica zapojenie
levočskej televízie.
T: 31.12.2021
Z: Mgr. Babicová
Mgr. Kučka
4. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Jaroslava Kramarčíka: žiadam mesto o vyjadrenie
k možnosti odpredaja budovy kina Prešovskému samosprávnemu kraju za účelom
modernizácie regionálnej knižnice.
T: 31.12.2021
Z: JUDr. Kamenická
Mgr. Drahomirecký
Mgr. Kučka
5. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: zistiť, či je možnosť
na vianočné sviatky sprístupniť parkovacie plochy na sídlisku Západ pri nových
dvoch bytovkách za účelom parkovania.
T: 23.12.2021
Z: Ing. Petrášová
Mgr. Kučka
Mgr. Nikolaj Kučka
prednosta MsÚ
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19. Záver
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského
zastupiteľstva za účasť na 30. Mestskom zastupiteľstve a ukončil rokovanie.
V Levoči 16.12.2021
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