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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
GDPR 

Z Á P I S N I C A 
č. 32 

z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 27.4.2022 

 
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 32. zasadnutie MZ 
v Levoči. Konštatoval uznášaniaschopnosť poslancov MZ. Navrhol návrhovú komisiu, 
overovateľov zápisnice a určil zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom             
podľa pozvánky.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- program máte pred sebou 
- ospravedlnený zo zastupiteľstva nie je nikto 
- návrhová komisia: Miroslav Čurilla, Ján Lorko, Radoslav Kellner 
- overovatelia: Mgr. Michal Kašper, Mgr. Ladislav Ogurčák 
- zapisovateľka Ing. Ľubomíra Čujová 
- návrh na doplnenie programu? 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- navrhujem do programu MZ, aby do konca školského roka ešte mali učitelia základných 
škôl a materských škôl deň voľna. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- toto je na rozhodnutí vedenia mesta a školského úradu 
- riaditelia škôl majú tú kompetenciu 
- nie je to na rokovanie MZ. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- nemám návrh na zmenu 
- na diskusiu do budúcna a mohli by sme to upraviť  
- jedná sa o schvaľovanie dodatku zmluva o dielo pre TV Levoča a tiež navýšenie             

pre SAD Poprad 
- zmluva je postavená tak, že každý dodatok je potrebné schváliť v MZ,                                    

ale podľa aktualizovaného štatútu mesta z roku 2018 už tieto dodatky nie je potrebné 
schvaľovať 

- stačí ak to podpíše štatutár mesta 
- v rozpočte ako poslanci schválime krytie a následne sa už môže vypracovať dodatok. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- dávate návrh? 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- nie, aby sa už teraz dodatky schválili. 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  15 proti 0 zdr  0 nehl  1 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia  

Hl. za  10 proti 0 zdr  5 nehl  1 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Ján Lorko, Radoslav Kellner, Miroslav Čurilla.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice  

Hl. za  12 proti 0 zdr  2 nehl  2 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: Mgr. Michal Kašper, Mgr. Ladislav Ogurčák.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 

2. Kontrola plnenia uznesení 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- na predchádzajúcom 31. zasadnutí MZ – 17.2.2022, bolo prijatých 56 uznesení 
- uznesenie č. 5 a 17 je v plnení 
- ostatných 54 je splnených. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- máme v poriadku uznesenia č. 23 až 28? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- podľa nášho názoru sú v poriadku. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- máme to aj procesne v poriadku, podpísané? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- aj procesne je to v poriadku 
- nie je to podpísané overovateľom. 
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PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- ja som to nepodpísal. 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  13 proti  1 zdr  1 nehl  1 
 

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 31. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka  
 
 

3. Nakladanie s majetkom mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- prvé štyri uznesenia riešia kúpu nehnuteľností do vlastníctva mesta 
- vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd v miestnej časti Závada 
- ide o vysporiadanie dvoch pozemkov od pána Magvaša a dvoch pozemkov od manželov 

Vodzinských 
- v ďalšom bode ide o ponuku TRADE City a.s. v likvidácií odpredať mestu pozemok 

tvoriaci verejné priestranstvo na Novoveskej ulici v Levoči 
- ďalej ide o kúpu spoluvlastníckeho podielu od rodiny Petrekovcov 
- dovysporiadanie dvoch pozemkov pod plánovanou treťou etapou cykloturistického 

chodníka v časti Kováčová Vila až Levočské Kúpele. 
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje kúpu parcely KN-E 85 – záhrada s  výmerou 108 m2, evidovaná                            
na LV č. 1120 v k. ú. Závada, vo vlastníctve Róberta Magvaša, nar. ■■■■■■, trvale bytom                          
■■■■■■,  054 01 Levoča, SR, v celosti, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 
14,00 eur/m2, za účelom vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré sú zastavané verejnou 
komunikáciou.  
T: 31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje kúpu novovytvorenej parcely KN-C 185/2 – trvalý trávny porast s výmerou    
44 m2, oddelenej geometrickým plánom č. 13/2022, vyhotovený geodetom Ing. Petrom 
Garnekom, autorizačne overený dňa 02.03.2022 Ing. Petrom Garnekom, od  parcely  KN-C 185 
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– trvalý trávny porast s výmerou 1 421 m2, evidovanej na LV č. 176 v k. ú. Závada,                        
vo vlastníctve Róberta Magvaša, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR, 
v celosti, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 14,00 eur/m2, za účelom 
vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré sú zastavané verejnou komunikáciou, alebo tvoria 
verejnú plochu.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje kúpu novovytvorených pozemkov parc. č. KN-C 252/23 – zast. plocha 
s výmerou 101 m2 a  KN-C 252/24 – zast. plocha s výmerou 1 m2, oddelených Geometrickým 
plánom č. 7/2022, vyhotoveným a autorizačne overeným dňa 11.02.2022 geodetom Ing. Petrom 
Garnekom, od pôvodných pozemkov KN-E 84 – zast. plocha  s  výmerou 131m2, evidovaná             
na LV č. 58 v k. ú. Závada a KN-C 186 – zast. plocha s  výmerou 590 m2, evidovaná                         
na LV č. 58 v k. ú. Závada, vo vlastníctve Doc. Ing. Vladimír Vodzinský, CSc., rod. ■■■■■■,               
nar. ■■■■■■ a manž. Ing. Magdaléna Vodzinská, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja trvale 
bytom ■■■■■■, 040 01  Košice, v celosti, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 
5,00 eur/m2, za účelom vysporiadania vlastníctva pozemkov, ktoré sú zastavané verejnou 
komunikáciou, alebo tvoria verejnú plochu. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  15 proti  0 zdr  1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 2255 – ost. pl. s výmerou 374 m2, zapísaného              
na LV 6852, k. ú. Levoča, od spol. TRADE City a. s. v likvidácii, Čsl. Armády 1117, Trebišov, 
SR, IČO: 36575101 v celosti, pre Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, 
IČO: 00329321, za kúpnu cenu 4 600,00 eur, stanovenú Znaleckým posudkom č. 9/2022, 
vypracovaného dňa 02.03.2022 znalkyňou Ing. Alenou Pethöovou (evidenčné číslo znalca: 
914879). 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča a to pozemku parc.     
č. KN-C 6678/22 – ost. pl., s výmerou 752 m2 a pozemku parc. č. KN-C 6678/23 – ost. pl., 
s výmerou 410 m2 pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 15,00 eur/m2, za účelom 
realizácie stavby pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“, od Ing. Marty 
Kovácsovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/12-ina, 
Mgr. Márie Petrekovej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 
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1/12-ina a Jaroslava Petreka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, Levoča, 
v podiele 1/12-ina.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- žiadosť pani Korpeľovej a pána Uhliara o odkúpenie pozemku v lokalite Fedorkin jarok 
pod stavbou chaty 

- v ďalšom bode ide o štyri radové garáže vedľa seba v lokalite Levočské Lúky 
- jedna je skolaudovaná, má vydané súpisné číslo, ale je reálne zastavaná väčšia plocha 

ako je v katastri nehnuteľností zapísané 
- navrhujeme predať časť pozemku pánovi Čonkovi a aj predaj mestského pozemku pani 

Plachetkovej, ktorá už mala v roku 2017 schválený predaj pozemku a na vlastné 
náklady si mala dať vypracovať geometrický plán. 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- vo Fedorkinom jarku sa jedná o vysporiadanie pozemku pod existujúcou stavbou. 

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

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti  v lok. Fedor. Jarok, k. ú. Levoča, a to pozemku parc.                   
č. KN-C 6687/48 - zast. pl., s výmerou 152 m2, pre Mgr. Klaudiu Korpeľovú, rod. ■■■■■■, 
nar. ■■■■■■, v podiele ½-ica a pre Rastislava Uhliara, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, 
v podiele ½-ica, obaja trvale bytom ■■■■■■, Spišská Nová Ves, za kúpnu cenu 40,00 eur/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení, ktorý umožňuje schváliť tento predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok so stavbou. Cit. pozemok je zastavaný stavbou rekreačnej chaty                           
bez súpisného čísla v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky – parc.       
č. KN-C 3794/30 – zast. pl. a nádv., s výmerou 32 m2, oddeleného na podklade 
geometrického plánu č. 17/2022, vyhotoveného dňa 03.03.2022, Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-E 3791/1 
– trv. tr. porasty, s výmerou 533 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 4376 k. ú. Levoča, pre Denisu Plachetkovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom 
■■■■■■, 05401 Levoča, SR  v celosti (1/1), za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením 
§ 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že 
prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve kupujúcej.       
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky – parc.      
č. KN-C 3794/31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 8 m2, oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 18/2022, vyhotoveného dňa 16.03.2022, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, 
s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 3791/1 – trv. tr. 
porasty, s výmerou 533 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 
k. ú. Levoča, pre Matúša Čonku, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■,                       
053 11 Smižany, SR  v celosti (1/1), za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu,                          
že prevádzaný pozemok je zastavaný časťou stavby garáže s. č. 1867 vo vlastníctve kupujúceho.       
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- návrh na zámenu nehnuteľností  
- v prvom prípade ide o rekonštrukciu komunikácie s odvodnením na Levočskej Doline 
- zasiahlo sa do pozemku v súkromnom vlastníctve 
- dochádzalo aj k zásahu súkromnými osobami do pozemku vo vlastníctve mesta 
- navrhujeme zameniť pozemky s rovnakou výmerou bez finančného vyrovnania 
- v druhom prípade ide o žiadosť Ing. arch. Janovskej 
- v roku 2016 bol schválený MZ predaj pozemku vo vlastníctve mesta, a však bola                       

na liste vlastníctva poznámka obmedzujúca nakladanie s týmto pozemkom 
- išlo to formou zmluvy o budúcej zmluve 
- Ing. Arch. Janovská dala na vlastné náklady vyhotoviť geometrický plán 
- navrhujeme schváliť zámenu pozemkov s rovnakou výmerou bez finančného 

vyrovnania 
- schváliť predaj pozemku zastavaného chatou vo vlastníctve žiadateľky v súlade                         

so zmluvou o budúcej zmluve z roku 2016. 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu pozemkov v katastrálnom území 
Levoča, v lok. Levočská Dolina, kde:  
na jednej strane zámeny bude: 
 pozemok parc. č. KN-C 7197/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou 40 m2 , oddelený                              

na podklade geometrického plánu č. 33981302-71/2021, vyhotoveného dňa 16.09.2021 
Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 
39, z pozemku parc. č. KN-C 7197/3  - zast. pl. a nádv., s výmerou 1 581 m2 , vo vlastníctve 
mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča,             
t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 

a na druhej strane zámeny bude: 
 pozemok  parc. č. KN-C 6857/3  – záhrada, s výmerou 40 m2,v spoluvlastníctve 

zamieňajúcich na druhej strane a to: 
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- Alžbety  Kotradyovej, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 052 01 
Spišské Tomášovce, SR – v podiele: 1/14-ina; 

- Heleny Matvejovej, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom 053 06 Bijacovce 
■■■■■■, SR – v podiele 1/14-ina; 

- Ing. Anny Krigovskej, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■ trvale bytom ■■■■■■,                      
053 03 Jablonov, SR – v podiele 1/14-ina; 

- Ondreja Bartka, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom: ■■■■■■, 054 01 Levoča, 
SR – v podiele 1/14-ina; 

- Jozefa Bartka, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom:  ■■■■■■, 054 01 Levoča, 
SR – v podiele 1/14-ina; 

- Petra Bartka, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR 
– v podiele 4/7-iny; 

- Milana Bartka, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, 
SR – v podiele 1/14-ina; 

   t. č. zapísaný v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva č. 317 k. ú. Levoča; 
a to tak, že mesto Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4,                           
054 01 Levoča ako zamieňajúci na jednej strane sa stane  vlastníkom  pozemku parc.                         
č. KN-C 6857/3 – záhrada, s výmerou 40 m2  v celosti (1/1); 
a zamieňajúci na druhej strane sa stanú podielovými spoluvlastníkmi pozemku parc.                     
č. KN-C 7197/5 – zast. pl. a nádv., s výmerou 40 m2, oddeleného na podklade geometrického 
plánu č. 33981302-71/2021, vyhotoveného dňa 16.09.2021 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 
33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-C 7197/3  - 
zast. pl. a nádv., s výmerou 1 581 m2 ; 
a to: 
- Alžbeta  Kotradyová, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 052 01 Spišské 

Tomášovce, SR – v podiele: 1/14-ina; 
- Helena Matvejová, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom 053 06 Bijacovce ■■■■■■, 

SR – v podiele 1/14-ina; 
- Ing. Anna Krigovská, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 053 03 Jablonov, 

SR – v podiele 1/14-ina; 
- Ondrej Bartko, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom: ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR – 

v podiele 1/14-ina; 
- Jozef Bartko, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom:  ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR – 

v podiele 1/14-ina; 
- Peter Bartko, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR – 

v podiele 4/7-iny; 
- Milan Bartko, rod. ■■■■■■, nar.: ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR – 

v podiele 1/14-ina; 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti              

so stavbou „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na Levočskej Doline“, 
stavebným objektom: „Miestna komunikácia Levočská Dolina – Južná“; teda mesto 
Levoča  sa stane vlastníkom pozemku zastavaného stavebným objektom: „Miestna 
komunikácia Levočská Dolina – Južná“;  

- zamieňajúci na druhej strane sa stanú spoluvlastníkmi pozemku, na ktorom je zrealizované 
schodisko v ich spoluvlastníctve tvoriace prístup k domu s. č. 1032 postavenému                               
na pozemku parc. č. KN-C 6856. 
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Keďže výmera zamieňaných pozemkov je rovnaká, zámena sa zrealizuje bez finančného 
vyrovnania.   
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zámena nehnuteľností 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu pozemkov v katastrálnom území 
Levoča, v lok. Fedorkin jarok, kde:  
na jednej strane zámeny bude: 
 pozemok parc. č. KN-C 6687/159 – ost. pl., s výmerou 34 m2 , vo vlastníctve                               

Ing. arch. Magdalény Janovskej, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■,                     
054 01 Levoča, SR, t. č. zapísaný v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva č. 2332 k. ú. 
Levoča; 

a na druhej strane zámeny bude: 
 pozemok  parc. č. KN-C 9940/5  – ost. pl., s výmerou 34 m2, vo vlastníctve Mesta Levoča, 

IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, SR, t. č. zapísaný 
v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva č. 7116 k. ú. Levoča; 

a to tak, že: 
 Mesto Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča              

ako zamieňajúci na jednej strane sa stane  vlastníkom  pozemku parc. č. KN-C 6687/159 – 
ost. pl., s výmerou 34 m2  v celosti (1/1); 

 Ing. arch. Magdaléna Janovská, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■,              
054 01 Levoča, SR, ako zamieňajúca na druhej strane sa stane vlastníčkou pozemku parc. 
č. KN-C 9940/5 – ost. pl., s výmerou 34 m2  v celosti (1/1); 

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že zámenou pozemkov            
sa zrealizuje majetkoprávne vysporiadanie pozemkov - Mesto Levoča  sa stane vlastníkom 
pozemku, na ktorom sa nachádza časť prístupovej cesty k rekreačným chatám                                  
a Ing. arch. Magdaléna Janovská sa stane vlastníčkou pozemku, na ktorom sú zrealizované 
schody a teraska k chate s. č. 2002 v jej vlastníctve.    
Keďže výmera zamieňaných pozemkov je rovnaká, zámena sa zrealizuje bez finančného 
vyrovnania.   
T: 31.08.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Fedorkin jarok – parc. 
č. KN-C 9940/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 47 m2, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností 
na liste vlastníctva č. 7116 k. ú. Levoča, pre Ing. arch. Magdalénu Janovskú, rod. ■■■■■■,                
nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR, v celosti (1/1), za kúpnu cenu              
20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
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v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaný časťou stavby rekreačnej 
chaty s. č. 2002 vo vlastníctve kupujúcej.       
T: 31.08.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- navrhujeme zveriť do správy TSML prevádzkovú budovu na autobusovej stanici 
v Levoči, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou 

- po jej kolaudácií a prebratí diela od zhotoviteľa začne slúžiť cestujúcej verejnosti. 
 
UZNESENIE č. 16  
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou                            
od prebratia diela od zhotoviteľa:  
- inv. č. 1/801/35 – Autobusová stanica - čakáreň - súp. č. 1854, or. č. 32, postavená na pozemku 
parc. č. KN-C 1625/6 - zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 103 m2, rok obstarania 1993, 
v obstarávacej cene 246 042,65 eur, precenenie 88 781,19 eur; 
- inv. č. 1/801/35_A - Kamerový systém v čakárni - v obstarávacej cene 5 366,17 eur; 
- inv. č. 1/801/35_B - Vodovodná prípojka - v obstarávacej cene 7 259,83 eur; 
- inv. č. 1/801/35_C - Kanalizačná prípojka - v obstarávacej cene 2 162,76 eur; 
- inv. č. 1/801/35_D - NN prípojka - v obstarávacej cene 2 033,91 eur; 
- inv. č. 1/801/35_E - Spevnené plochy - v obstarávacej cene 8 747,23 eur; 
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- ide o prevádzkovú budovu na autobusovej stanici v Levoči 
- je tam zámer umiestniť v priestoroch čakárne dva automaty na predaj nealkoholických 

nápojov a potravinárskych produktov 
- navrhujeme vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž 
- môže sa prihlásiť akýkoľvek uchádzač, ktorý túto službu poskytuje  
- ide o dosiahnutie maximálnych príjmov z tohto majetku pre TSML a mesto Levoča 
- schváliť podmienky súťaže – body a až h. 

 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – nájom nebytových priestorov 

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 5 
 
MZ schvaľuje nájom časti nebytových priestorov v administratívnej budove – čakárni 
Autobusovej stanice v Levoči, súp. číslo 1854, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1625/6, 
na adrese Železničný riadok 32, 054 01 Levoča s výmerou 2 m2 na účel umiestnenia 
a prevádzkovania 2 kusov predajných automatov na predaj nealkoholických nápojov 
a potravinárskych produktov formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením                
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§ 9a, ods. 1, písm. a) a s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení a schvaľuje tieto podmienky súťaže:  

a) minimálna výška nájomného bude 500 eur / m2 / rok bez DPH, maximálny počet 
automatov: 2 ks; 

b) akceptácia nájomcu, že predmet nájmu je možné využiť výlučne na umiestnenie 
a prevádzkovanie predajných automatov na predaj nealkoholických nápojov 
a potravinárskych produktov; 

c) akceptácia nájomcu, že správca nehnuteľnosti zabezpečí prívod elektrickej energie a pitnej 
vody k predmetu nájmu, pričom náklady za spotrebu elektrickej energie a pitnej vody bude 
budúci nájomca platiť správcovi nehnuteľnosti na základe ním vystavených faktúr 
nájomcovi; 

d) návrh zmluvy bude obsahovať záväzok nájomcu zabezpečovať riadne všetky zákonné 
povinnosti v súvislosti s umiestnením automatov do predmetu nájmu a ich prevádzkou 
vrátane zabezpečovania pravidelných revízií;  

e) návrh zmluvy bude obsahovať záväzok nájomcu, že bude na vlastné náklady zabezpečovať 
bežnú prevádzku, údržbu a opravy predajných automatov, ako aj pravidelné udržiavanie 
ich čistoty; 

f) nájomná zmluva bude uzavretá na dobu neurčitú; 
g) predkladané návrhy musia byť doručené osobne alebo poštou v zalepenej obálke 

s označením „Automaty - Autobusová stanica“ a s poznámkou „Neotvárať“, do podateľne 
alebo na adresu vyhlasovateľa súťaže Technické služby mesta Levoča, Hradby 2,                        
054 01 Levoča, v termíne do 13.05.2022 do 1300 hod. 

h) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo: 
 odmietnuť všetky predložené návrhy  
 kedykoľvek zrušiť túto súťaž, alebo zmeniť podmienky tejto súťaže (o zrušení súťaže 

budú navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne informovaní. Oznámenie o zrušení 
súťaže bude zverejnené na internetovej stránke ts.levoca.sk); 

 predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu; 
 odmietnuť návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov alebo ak obsah 

návrhu nebude zodpovedať podmienkam súťaže. 
T: 31.07.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- navrhujeme vyradiť majetok vo vlastníctve mesta – kamera kamerového systému 
mestskej polície. 

UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vyradenie majetku z evidencie a jeho likvidácia 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku Mesta Levoča, 
Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene                          
5 558,29 eur. 
T: 30.04.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 
- v súvislosti s odovzdaním stavieb dvoch nájomných bytových domov v Levoči 

zhotoviteľom mestu 
- v zmysle zmluvy o úvere so štátnym fondom rozvoja bývania a v zmysle zmluvy 

o poskytnutí dotácie s Ministerstvom dopravy je potrebné zriadiť záložné právo na tieto 
dva bytové domy. 

 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – záložné právo 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 

MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v katastrálnom území Levoča, 
v lok. ul. Potočná a to na: 

 stavbu s. č. 3547 – SO 01.2 bytový dom postavený na pozemku parc. č. KN-C 3056/37 
- zast. pl. a nádv., s výmerou 429 m2 ; 

 stavbu s. č. 3548 – SO 01.1 bytový dom postavený na pozemku parc. č. KN-C 3056/38 
– zast. pl. a nádv., s výmerou 429 m2 ;  

 pozemok parc. č. KN-C 3056/37 - zast. pl. a nádv., s výmerou    429 m2 ; 
 pozemok parc. č. KN-C 3056/38 - zast. pl. a nádv., s výmerou    429 m2 ; 
 pozemok parc. č. KN-C 3056/16 - zast. pl. a nádv., s výmerou 3 326 m2 ; 
 pozemok parc. č. KN-C 3056/39 - zast. pl.a nádv.,  s výmerou 1 956 m2 ;  
 pozemok parc. č. KN-C 3056/40 - zast. pl. a nádv., s výmerou 1 243 m2 ; 

zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča, v prospech Štátneho 
fondu rozvoja bývania, IČO: 31 749 542, so sídlom: Lamačská cesta č. 8, 833 04 Bratislava 
37 na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere č. 700/97/2020 zo dňa 
25.06.2020 a zo Zmluvy o úvere č. 700/98/2020 zo dňa 25.06.2020. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – záložné právo 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 
MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti v katastrálnom území Levoča, 
v lok. ul. Potočná a to na: 

 stavbu s. č. 3547 – SO 01.2 bytový dom postavený na pozemku parc. č. KN-C 3056/37 
- zast. pl. a nádv., s výmerou 429 m2 ; 

 stavbu s. č. 3548 – SO 01.1 bytový dom postavený na pozemku parc. č. KN-C 3056/38 
– zast. pl. a nádv., s výmerou 429 m2 ;  

zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča v prospech Ministerstva 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, IČO: 30 416 094, so sídlom: Námestie slobody 6, 
810 05 Bratislava 15, na zachovanie nájomného charakteru bytov v týchto bytových domoch, 
teda na výlučné využitie týchto bytov na účely nájomného bývania. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 
- v súvislosti s realizáciou stavby obnova radnice v Levoči je potrebné zabezpečiť 

rozšírenie NN distribučnej siete   
- navrhujeme uzavrieť  so spoločnosťou VSD zmluvu o budúcej zmluve o zriadení 

vecného bremena za podmienok uvedených v bodoch a až i. 

 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – vecné bremeno 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena                        
medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim povinným 
z vecného bremena (ďalej len „mesto“ alebo „budúci povinný z vecného bremena“ 
a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., IČO: 36599361, so sídlom: Mlynská 31, 
042 91  Košice ako budúcou oprávnenou z vecného bremena (ďalej len „budúci oprávnený 
z vecného bremena“) za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“): 
a) budúci oprávnený z vecného bremena zrealizuje na pozemkoch, nachádzajúcich                        

sa v katastrálnom území Levoča na Námestí Majstra Pavla v Levoči na časti parciel                 
č. KN-C 3/1, KN-C 4 a KN-C 8 stavebný objekt ROZŠÍRENIE NN DISTRIBUČNEJ SIETE 
v súlade so situačným nákresom stavby OBNOVA RADNICE V LEVOČI,                              
NÁM. MAJSTRA PAVLA 2; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí vypracovanie 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie tejto stavby s vyčíslením 
rozsahu vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“) a jedno vyhotovenie úradne 
overeného geometrického plánu predloží mestu v dohodnutej lehote;  

c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky, nachádzajúce                        
sa v katastrálnom území Levoča na Námestí Majstra Pavla v Levoči:  

register a parc. číslo pozemku druh pozemku výmera v 
m2 

číslo Listu 
vlastníctva 

C KN 3/1 Zastavaná plocha a 
nádvorie 

28 342 1 

C KN 4 Zastavaná plocha a 
nádvorie 

2 024 1 

C KN 8 Zastavaná plocha a 
nádvorie 

901 1 

(„slúžiace pozemky“); 
d) obsah vecného bremena bude:      

- trpieť na slúžiacom pozemku umiestnenie stavby ROZŠÍRENIE NN DISTRIBUČNEJ 
SIETE v súlade so situačným nákresom stavby OBNOVA RADNICE V LEVOČI, NÁM. 
MAJSTRA PAVLA 2; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby                      
na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním 
poverenej osoby cez slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
stavby; 
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- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena; 

e) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
f) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej                      

odo dňa schválenia zriadenia vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu 
Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

g) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
h) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne na základe Memoranda o porozumení 

a vzájomnej spolupráci zo dňa 26.10.2017, uzavretého medzi Mestom Levoča                             
a spol. Východoslovenská distribučná, a. s.; 

i) právo mesta i budúceho oprávneného z vecného bremena od zmluvy odstúpiť v prípade 
porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, a to do 60 dní odo dňa, kedy k porušeniu došlo;  

v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.       
T: 30.06.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 

4. Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021, vrátane rozpočtových 
organizácií a príspevkových organizácií mesta, záverečný účet 
mesta za rok 2021 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
 
JUDr. Zuzana Kamenická (riaditeľka MsKS) 

- minulého roku sa našej organizácie dotkli obmedzenia covidu 19 
- s tým súvisia záležitosti týkajúce sa množstva kultúrnych podujatí, aktivít, ktoré sme 

realizovali v minulom roku 
- výsledok hospodárenia je – 6 786 eur 
- rozpočet nám bol schválený vo výške 411 000 eur 
- príspevok vo výške 292 000 eur sme nevyčerpali v plnej výške 
- nevyčerpanú časť sme vrátili na účet mesta vo výške zhruba 43 000 eur 
- budeme z nich môcť realizovať opravy alebo rekonštrukcie, čo bude potrebné. 

 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za rok 2021 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ berie na vedomie Rozbor hospodárenia MsKS Levoča za rok 2021. 
T: 27.04.2022        Z: JUDr. Kamenická 
 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- schválený príspevok v roku 2021 bol vo výške 1 890 435 eur 
- príspevok, ktorý sme vrátili nevyčerpaný mestu bol vo výške 91 998 eur. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- v správe uvádzaš prudký nárast energie 
- aký číselný dopad to bude mať na rozpočet, lebo ten nárast je trojnásobný? 

 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- v roku 2022 za prvé tri mesiace je nárast na cene elektrickej energie 83% 
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- máme to pre rok 2022 v rozpočte kryté  
- väčší problém bude na budúci rok 
- snažíme sa sledovať ceny elektrickej energie a plynu na trhu  
- budeme vstupovať aj do cenníka, ktorý máme schválený 
- nárast sa týka hlavne oddelenia verejného osvetlenia a zimného štadión  
- budeme musieť zvyšovať ceny prenájmu ľadovej plochy. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- chcem sa opýtať na mieru triedenia v meste Levoča v roku 2021 
- je pozitívny trend za posledné roky v triedenom odpade 
- boli aj legislatívne opatrenia, že je tam taký pozitívny nárast. 

 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- pri triedených zložkách papier, sklo, plasty je tam iba mierny nárast 
- enormný nárast je pri kovoch, vyradených elektrických a elektronických zariadeniach 
- súvisí to s legislatívnou povinnosťou, že všetky výkupne a všetky zberne na území SR 

sú povinné odovzdať potvrdenie aj od koho odobrali odpad 
- firma alebo občan z Levoče odovzdali odpad do výkupne a zhodnotenie prišlo pre mesto 

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

- príspevok mesta na chod TSML je na úrovni 1,8 milióna eur 
- rozsah organizácie je enormný a týmto by som chcel poďakovať TSML 
- ďakujeme aj MsKS, že v rámci možnosti pandémie organizovalo tie kultúrne podujatia, 

ktoré mohli organizovať. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- chcel by som poďakovať TSML za zvládnutie situácie v období lockdown-u 
a pandémie. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- vrátila by som sa k interpeláciám 
- stojaca voda na Slavkovskej ulici a od mosta ku serpentínam na sídlisku Západ,                       

aby bola odvodnená a urobený sa výpust do potoka. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- tato lokalita pri potoku sa celá bude upravovať v priebehu tohto roka. 
 

UZNESENIE č. 23 
K bodu: Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML za rok 2021 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ berie na vedomie rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie TSML za rok 2021. 
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Minďaš 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci FO) 

- zostatok na bežných účtoch mesta k 31.12.32022 je 3 196 923 eur 
- zadlženosť mesta za rok 2021 je na úrovni 24,39% 
- klesla o 4% oproti roku 2020 
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- nevyčerpané úvery zostali na bežných účtoch, preto je nárast na príjmových finančných 
operáciách 

- výber miestnych daní a dane z nehnuteľnosti sa zvýšil  
- príjmy z predaja majetku sú na úrovni 989 000 eur 
- mesto získalo kapitálové granty vo výške 1 872 535 eur 
- k najväčším investičným akciám v roku 2021 patrí prestavba Námestia Majstra Pavla, 

výdavky na radnicu, výdavky na hradobné opevnenie, dva bytové domy, vodná nádrž, 
IBV Krupný jarok, modernizácia a rekonštrukcia autobusovej stanice, výdavky                         
na zlepšenie kľúčových kompetencií pre ZŠ Gašpara Haina a ZŠ Kluberta 

- celkový zostatok úverov je na úrovni 8 654 401 eur 
- pohľadávky v roku 2021 klesli o 1 004 000 eur 
- zmluvy na kúpu pozemkov boli uzatvorené ešte v roku 2020, ale úhrada je až v roku 

2021 
- nárast záväzkov je spôsobený najmä čerpaním krátkodobých a dlhodobých úverov,                      

aj úver zo ŠFRB 
- vytvorili sme prebytok bežného rozpočtu  
- príjmy z predaja pozemkov neboli použité v plnej výške 
- hospodárenie za rok 2021 je lepšie ako sme pôvodne plánovali. 

 
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka) 

- záverečný účet je zostavený v súlade so zákonom  
- v roku 2021 bol zaplatený úver na kúpu pozemkov za Krupný jarok  
- chcem upozorniť na plnenia vlastných daňových príjmov 
- je potrebné sa venovať opatreniam na strane vlastných príjmov mesta a upraviť VZN        

čo sa týka miestnych daní a poplatkov 
- odporúčam schváliť záverečný účet bez výhrad 
- oceňujem, že mesto na krytie čerpania bežných výdavkov zapojilo vlastné fondy a časť 

financií, tak ako legislatíva určila vrátilo do konca roka. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- mali sme predsedníctvo Únie miest Slovenska, na ktorom bolo stanovené,                                     
že samosprávam vedia fixovať príjmy na úrovni roku 2021 

- terajšie vedenie ministerstva financií nám všetkým samosprávam odkázalo, že budeme 
musieť zvýšiť majetkové dane, lebo tento nepopulárny krok nebude chcieť urobiť štát 

- hlavným zdrojom investícií do kapitálového majetku mesta bude mesto robiť prevažne 
z grantov a transferov, o ktoré sa bude mesto uchádzať 

- čaká to všetky samosprávy. 
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- výška úverov sa zdá, že je vysoká, ale niektoré úvery, ktoré sa končia refundáciou budú 
splatené. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- bývalé výjazdové zasadnutie vlády, ktoré poskytlo určité finančné podmienky mestu 
tiež pomohlo pri určitých investičných akciách a projektoch  

- škoda, že sa v tom nepokračuje, lebo pevne verím, že by sme sa dopracovali k novému 
domu sociálnych služieb, ktorý absentuje v Levoči pre dôchodcov 

- škoda, že sa rozpadol päť miliónový balík na opravu okresného úradu 
- rozdrobil sa na drobné nie veľmi dobre investované financie. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- prišla požiadavka z Ministerstva financií SR na kontrolu a vyúčtovanie akcie 
rekonštrukcia Sadovej ulice z roku 2019, 2020 

- volal som na Ministerstvo financií SR dotyčnej dáme, že to nie je možné, aby sme tú 
akciu nevyúčtovali 

- neboli sme ako vedenie mesta informovaní, že tá dotácia na opravu Župného domu                      
sa ruší 

- dovolil som si požiadať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo práce 
sociálnych vecí a rodiny, aby mestu dali budovu za jedno euro 

- z plánu obnovy sa ju budeme snažiť opraviť 
- odpoveď som zatiaľ nedostal 
- budeme radi, ak vlastník nehnuteľností Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny opraví 

tú nehnuteľnosť z plánu obnovy. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- pokles podielových daní je všeobecne pokles hospodárenia 
- príjem podielových daní je jeden z hlavných príjmov 
- musíme nastaviť systém, aby sme zvládli krytie bežných výdavkov z podielových 

a miestnych daní 
- treba si uvedomiť akú výšku z príjmov z bežných výdavkov tvorí školstvo 
- jedná sa o dosť veľký finančný balík 
- upozorňujem na prudký pokles z prebytku bežného rozpočtu 
- rizikom je nízky prebytok na to, aby sme boli schopní investovať aj z vlastných zdrojov 

do majetku mesta 
- upriamujem pozornosť na výšku úverov, kde sú započítané aj úvery ŠFRB, ktoré 

nevstupujú do dlhovej služby 
- je to záväzok mesta 
- investičné akcie, ktoré boli urobené sú na prospech mesta 
- do budúcna treba správne nastaviť, aby sme vedeli zvládnuť aj bežné výdavky. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- treba poďakovať aj poslancom, lebo cez šesť miliónov eur na investíciách za jeden rok 
sme nikdy v histórií nemali. 

 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- vrátil by som sa k sčítaniu obyvateľstva 
- máme vyčíslené aký to bude mať dosah v roku 2023 
- analyzovali ste tie čísla, prečo nám ubudlo toľko ľudí? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- písali sme list na štatistický úrad SR po sčítaní obyvateľov 
- máme nižší počet obyvateľov 
- pokles tu je, viac ľudí umrelo ako sa narodilo 
- nie všetci ľudia sa sčítali 
- všetci šli počtom obyvateľov dole  
- historicky na celom Slovensku minulý rok umrelo najviac ľudí od roku 1919 
- ani II. svetová vojna tak nezamávala so smrtnosťou ako tieto posledné dva roky 

covidové 
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- nikto ani odhadom nevie aký bude ďalší vývoj – daňový bonus, plyn za jeden deň plus 
25%. 
 

PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 
- daňový bonus má dopad pre príjmy samosprávy, budú krátené. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- na Únii miest Slovenska budem presadzovať, aby sa nezafixovali príjmy samospráv            
na rok 2021. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- otvoriť tému, aby sa do podielových daní vrátil mix daní, kde by sa započítaval príjem 
z DPH. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- chcela by som sa poďakovať finančnému oddeleniu, že sa začali vymáhať nedoplatky, 
ktoré majú obyvatelia v tomto meste 

- ďakujem za správu vedúcemu OM, že spoločnosť Helske zaplatila svoj záväzok 95 000 
eur, ale  úroky z omeškania ešte nie sú? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický ( vedúci OF) 

- spoločnosť Helske má uhradené záväzky voči mestu 
- úroky z omeškania, ale ešte nie sú, oni sa vypočítavajú ku dňu kedy uhradili sumu                    

na nás účet. 
 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- koľko nedoplatkov sa podarilo vybrať? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický ( vedúci OF) 

- mení sa to každý rok 
- do konca marca táto suma presiahla 40 000 eur. 

 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- úvery sa nám podarilo minúť na investície. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- vedúci OF, spomenul, že úvery, ktoré sme brali, sa nečerpali, čiže sme neboli nútení             
ich použiť. 

 
 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021 vrátane rozpočtových a príspevkových 
organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 

MZ schvaľuje Záverečný účet Mesta Levoča  za rok 2021 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom: Záverečný účet Mesta Levoča                    
za rok 2021 bez výhrad.   
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 25 

K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021 vrátane rozpočtových a príspevkových 
organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 0 

 

MZ schvaľuje prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2021 v celkovej sume                         
887 082,17 Eur   nasledovne:  

 177 500,00 Eur  na účet rezervného fondu,  
 709 582,17 Eur  na účet investičného fondu. 

T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 26 

K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021 vrátane rozpočtových a príspevkových 
organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 0 

 

MZ schvaľuje výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2021 v súlade s § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy                  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  schodok rozpočtu                   
-2 534 651,78 Eur. 
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 27 

K bodu: Rozbor hospodárenia mesta za rok 2021 vrátane rozpočtových a príspevkových 
organizácií mesta, Záverečný účet mesta 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 0 

 
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení mesta Levoča vrátane rozpočtových                            
a príspevkových organizácií mesta za rok 2021 a vyhodnotenie programového rozpočtu za rok 
2021. 
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
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5. Zmena rozpočtu č. 2 na rok 2022 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Kamenický - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický ( vedúci OF) 

- zmena je v kapitálovom rozpočte, a to vo výdavkovej časti. 
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- podávam poslanecký návrh na Žabiu cestu. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- niektoré položky dodatku SAD nie sú kryté rozpočtom 
- je to potrebné doplniť 
- ohľadom odpúšťania poplatku za letné terasy na predpise máme kalkulovaný príjem, 

ale pokles tam bude. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- môže sa stať, že nie všetky plánované investičné akcie budú aj zrealizované 
- v dnešnej dobe dodávatelia za tie ceny nie sú schopní garantovať tie stavebné práce, 

ktorými sa zaviazali 
- uvidíme či sa aj niekto prihlási aj do súťaže za tie ceny. 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický ( vedúci OF) 

- máme vytvorenú rezervu na investičnom fonde. 
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- v záverečnom účte sme chceli poukladať finančné vzťahy a potom budeme upravovať 
rozpočet. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- schválili sme navýšenie úveru a investičné akcie 
- budú sa navyšovať akcie podľa toho ako stanoví projektant alebo to padne? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ak nárast cien sa nebude dať zvládať, tak do niektorých investičných akcií                                 
ani nepôjdeme. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- je stanovená hranica, ktorá nemôže byť prekročená na investičnú akciu? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- v roku 2019 sme schvaľovali vstup do projektu vodozádržné opatrenia mesta 
- projekt bol schválený v nižšej sume  
- odvolali sme sa na to 
- máme projekty, ktoré sa nebudú schvaľovať 
- spolufinancovanie nebude nutné zo strany mesta. 
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Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 
- môžeme vyhlásiť súťaž iba s tým rozpočtom, ktorý sme schválili na predchádzajúcom 

MZ. 
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- nie, PHZ bola len pri Špitálskej ulici 
- ostatné stavby bol iba predpokladaný odhad. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- budeme to musieť dofinancovať inač než z úveru 
- môže sa stať, že nemáme na päť ulíc tak spravíme tri. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- pokiaľ do tých akcií pôjdeme, môže sa to stať, ale nie len zo strany mesta.  
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- teraz sa robí projektová dokumentácia na ostatné. 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- hovorím o projektových dokumentáciách, ktoré sa idú týmto schvaľovaním robiť 
- nové rozpočty budú pravdepodobne prevyšovať to čo sme schvaľovali                                          

na predchádzajúcom MZ. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- môžu, ale nemusia. 
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- ku každej stavbe máme samostatné uznesenie 
- keď sa urobí projektová dokumentácia a vyjdú rozdielne ceny PHZ 
- bude to predmetom v MZ, pretože my máme jednotlivé sumy na jednotlivé stavby. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- je pre nás mantinel výška úveru 
- navýšenie úveru už nemusíme schváliť znovu? 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- môžeme schvaľovať ďalší uver alebo MZ rozhodne, že sa nebudú robiť všetky. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ak bude päť akcií a kvôli vysokým cenám nebudeme schopní urobiť všetky, tak urobíme 
štyri. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- mohli by sme to dať ako havarijne stavy. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- aké havarijne stavy 
- buď je to rekonštrukcia alebo bežný výdavok 
- keď to nebude rekonštrukcia, tak to bude len oprava a nemôže to byť úver. 
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Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- ako poslanci sme schvaľovali päť investičných akcií 
- teraz povieme dáme to na tri 
- to je míňanie peňazí, ktoré možno nemusíme minúť. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- máš pocit pán poslanec, že tie ulice netreba opraviť? 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- veľa ulíc treba opraviť 
- netreba to šiť horúcou ihlou. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ohradzujem sa, aby sme miešali bežné a kapitálové výdavky 
- bude to musieť byť predmetom rokovania MZ. 

 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- nám záujem navýšiť transfer na šport a telovýchovu o 30 000 eur 
- vrátime sa na rok 2019 
- navrhujem aj krytie výdavku z príjmov bežných rozpočtov kategórií výnos dane 

z príjmov poukázaný územnej samospráve 
- ak by bol do budúcna s tým problém, tak v položke domáce dane, mali sme väčší výber, 

tam by bol priestor tiež na krytie tohto výdavku na šport 
- dávam poslanecký návrh. 

 
Mirosav Čurilla (primátor) 

- návrh nie je vhodný 
- doteraz sme diskutovali o rizikách a ohrození daňových príjmov 
- teraz ideme rozpúšťať, aj tie, ktoré nemáme. 

 
PaedDr. Ľubomír Repaský (poslanec MZ) 

- súhlasím, že treba pomáhať a podporiť šport 
- mali by sme sa správať zodpovedne a myslieť aj na ostatných. 

 
Miroslav Dunčka (poslanec MZ) 

- na športovej komisii sme to chceli dať na stôl v júni 
- ak sa dá teraz, tak to podporím. 

 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: navýšenie kapitálových 
výdavkov o 15 000 eur na investičnú akciu Revitalizácia priehrady – Žabia cesta. Navýšenie 
príjmových operácií o 15 000 eur – prevod z investičného fondu. 
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 29 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  13 proti  0 zdr  1  nehl 4 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Jána Lorka: MZ schvaľuje navýšenie 
finančných prostriedkov časť 1.1.1 príjmy bežného rozpočtu kategória 110 výnos dane 
z príjmov poukázaný územnej samospráve o 30 000 eur a navýšenie finančných prostriedkov 
časť 1.2 výdavky bežného rozpočtu funkčná klasifikácia 08.1.0 ostatné transfery pre šport 
o 30 000 eur.  
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  16 proti  0 zdr  1  nehl 1 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 2 – rozpočtové opatrenie č. 2/a, 2/b, 2/c, 2/d mesta Levoča 
na rok 2022 so schválenými poslaneckými návrhmi. 
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu  nasledovne: 
 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena č.1 zmena č.2 Po zmene 

PD 45 000   30 000 75 000 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 78 077     78 077 
Priechody pre chodcov 4 700   4000 8 700 
Cyklochodník 48 625   17797 66 422 
Cyklochodník - pozemky   121400   121 400 
Rekonštrukcia chodníka - Novoveská cesta 40000     40 000 
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok 30000     30 000 
VO Žel. riadok  15000     15 000 
Vodná nádrž Levoča     168 000 168 000 
Radnica NMP 2 36504     36 504 
Radnica NMP 2 Rozšírenie NN distribučnej 
siete 

    12 000 12 000 

Autorský dozor, architektonicko-historický      15 762 15 762 
NMP 47 PD 1325   4 000 5 325 
Vodozádržné opatrenia 25 000     25 000 
Rek. a modernizácia autobusovej stanice 5 000   14600 19 600 
Rekonštrukcia Špitálska ul. aut.dozor     12000 12 000 
Voliery pre psov     20000 20 000 
Odkanalizovanie  mestskej časti Závada 11505     11 505 
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Príspevok pre MsKS     48 265 48 265 
Príspevok pre TS     91 999 91 999 
ZŠ G. Haina 69887     69887 
Zlepšenie kľúč. komp.  žiakov ZŠ Franc.     5 454 5 454 
Spolu na kapitálové výdavky 410 623 121 400 443 877 975 900 

T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia rezervného fondu nasledovne: 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena č.2 Po zmene 

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

T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje čerpanie úveru na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
kapitálového rozpočtu  vo výške  402 000 eur na investičnú akciu „Regenerácia vnútrobloku 
sídlisko Západ v Levoči“. 
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický ( vedúci OF) 

- je to úver, o ktorom sme sa bavili na minulom MZ 
- úver, ktorým sa nenavýši zadlženosť mesta, ale znížime si ním splátku istín úverov. 

 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 2 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje čerpanie úveru na refinancovanie už existujúcich dlhodobých úverov. 
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
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6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  stavebné 
odpady 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Kamenický - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický ( vedúci OF) 

- mení sa VZN  
- týka sa odpustenia poplatkov na záber verejného priestranstva na terasy. 

 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- 12 000 eur máme rozpočtované za záber verejného priestranstva – na zloženie 
stavebného materiálu, atď. 

 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019, 
v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v znení VZN                    
č. 10/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ berie na vedomie, že k návrhu  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017,               
v znení VZN č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 
a v znení VZN č. 10/2021  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad                  
a drobné stavebné odpady neboli v zákonne stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN č. 10/2019, 
v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v znení VZN                        
č. 10/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady 

Hl. za 17  proti  0 zdr  1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 3/2022, ktorým sa mení                           
a dopĺňa VZN č. 20/2015, v znení VZN č. 13/2016, v znení VZN č. 8/2017, v znení VZN                  
č. 10/2019, v znení VZN č. 2/2020, v znení VZN č. 5/2020, v znení VZN č. 2/2021 a v znení 
VZN č. 10/2021  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady. 
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
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7. Správa o výsledku inventarizácie k 31.12.2021 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Kamenický - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický ( vedúci OF) 

- v materiáloch je uvedené čoho sa týkala inventarizácia. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- pri rozboroch hospodárenia v mesiaci apríl je aj správa ústrednej inventarizačnej 
komisie 

- zisťujú sa rozdiely a poprípade sa aj vysporiadavajú.  
 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Správa ústrednej inventarizačnej komisie za rok 2021 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ berie na vedomie správu ústrednej inventarizačnej komisie. 
T: 27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 

8. Dodatok k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej 
hromadnej doprave  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Babicová - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Anna Babicová (vedúca CR) 

- so SAD-kou sme rokovali o počte kilometrov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- znížil sa objem kilometrov zo 60 000 na 47 000 km 
- upravili sa ekonomické oprávnené náklady – eón 
- u toho malého autobusu, ktorý premáva ako MHD sú odpisy zohľadnené do konca roku 

2024 
- k celkovej bilancii z prevádzkovania MHD treba zarátať výdavky, ktoré sú                           

na fungovanie MHD a príjmy, ktoré z toho má mesto. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- nakoniec sa podarilo pri úprave rozpočtu upravovať bežný rozpočet 
- musíme odstrániť do budúcna nesúlad 
- nulové poplatky sú pozitívne a fajn, len mesto musí dofinancovávať  náklady na MHD. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- mohli sme to urobiť aj iným spôsobom 
- nájomné 80 000 eur sme mohli dať do príjmovej časti mesta 
- výdavok na MHD by bol 96 000 eur 



26 

 

- potreba dofinancovania by bola 16 000 eur 
- mohli sme dať TSML tých 80 000 eur 
- doposiaľ sme výnos z autobusovej stanice nemali žiadny, teraz už nejaký máme, preto 

sme prišli s tým návrhom ohľadom MHD 
- v roku 2023 sa bude musieť súťažiť o nového prepravcu na prevádzkovanie MHD 

v Levoči 
- tento dodatok počíta s nákladmi do roku 2024. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- je robený prieskum o náraste cestujúcich. 
 
Mgr. Anna Babicová (vedúca CR) 

- máme frekvenčné výkazy za každý mesiac 
- porovnávame roky a je nárast o 30 %. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- koľko tvoria príjmy mesta z toho, že sme dali autobusovú stanicu do správy TSML 
- príjmy boli okolo 160 000 eur 
- je tam pokles, alebo je to vyššia časť? 
- mali sme tam koľko platí VUC za vstup. 

 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- mesto Levoča má podpísané zmluvy so všetkými dopravcami, ktorí vstupujú                          
na autobusovú stanicu do Levoče 

- platia za to 
- zazmluvnených máme 12 prepravcov 
- SAD Poprad je prepravca, ktorý 90% využíva autobusovú stanicu 
- všetky poplatky, ktoré na autobusovej stanici vyberieme za vstupy, budeme z nich 

hradiť náklady na energie a zamestnancov, ktorí budú musieť prevádzkovať autobusovú 
stanicu. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- zmenila, znížila sa jednotková cena za vstup jedného autobusu? 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- vstup na autobusové nástupište je jedno euro 
- nechceli sme, aby niektoré spoje Levoču vynechávali 
- ak bude vysoký vstup Levoču vynechajú. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- súkromným áno, ale čo sa týka VÚC-ky majú to narozpočtované 
- ministerstvo im to prepláca. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- neviem či im to ministerstvo prepláca 
- sme jedny z prvých v rámci PSK, ktorí sme správu autobusového nástupišťa prevzali 

naspäť pod mesto – TSML 
- bol by som rad keby tu odznelo, či PSK refunduje vstupy na autobusové nástupište. 
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PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 
- neviem nájsť eón PSK 
- v rámci eónu je kalkulácia  poplatok za vstup na jednotlivé autobusové stanice 
- oni si to rozpočítavajú ako náklad, ktorý oni žiadajú  ako oprávnený náklad v rámci 

eónu. 
 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- v eóne platbu za vstup na levočskú stanicu rozpočtovanú nemali  
- nevedeli, že budú musieť od 2021 platiť, ale v eóne majú dostatok finančných 

prostriedkov na to, aby za vstupy platili. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- pri rokovaniach PSK s jednotlivými SAD-kami to bolo kalkulované. 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Dodatok č. 4  k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave  

Hl. za  15 proti  0 zdr  3  nehl 0 
 

MZ schvaľuje  Dodatok č. 4 k Zmluve o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej hromadnej 
autobusovej doprave podľa predloženého návrhu. 
T: 30.04.2022        Z: Mgr. Babicová 
                   Mgr. Kučka 
 
 
 

9. Dodatok z Zmluve o dielo – TV Levoča, spol. s r.o. 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Babicová - bližšie vysvetlil. 

 
Mgr. Anna Babicová (vedúca CR) 

- konateľ spoločnosti predložil žiadosť o valorizáciu platieb pre TV  Levoča. 
 

RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 
- chcem oznámiť osobný záujem v tomto bode, takže nebudem hlasovať. 

 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 27109/CR/2011 – TV Levoča 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 

MZ schvaľuje Dodatok č. 4 k Zmluve o  dielo č.27109/CR/2011  podľa predloženého návrhu. 
T: 30.04.2022        Z: Mgr. Babicová 
                   Mgr. Kamenický 

     Mgr. Kučka 
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10. Projekt: NKP mestské opevnenie – oprava hradobného múru 
na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Babicová - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Anna Babicová (vedúca CR) 

- projektový zámer spracovaný v rámci programu Obnovme si svoj dom 
- program je zameraný aj na mäkké aktivity, kde sa zaväzujeme, že v troch rokoch 

nasledujúcich po ukončení projektu sa zapojíme do programu Dni európskeho 
kultúrneho dedičstva. 

 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Projekt: NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnejstrane mestského opevnenia, SO 02 úsek V-VII, SO 03 úsek VIII-XI, ÚZPF č. 
2741/9, 2741/10, 2741/11 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 

MZ schvaľuje  predloženie projektu  „NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru 
na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia, SO 02 úsek V-VII, SO 03 úsek 
VIII-XI, ÚZPF č. 2741/9, 2741/10, 2741/11“ v rámci výzvy vyhlásenej  Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky a v zmysle § 5  zákona č. 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií 
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, program Obnovme si svoj dom, 
podprogram 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany                      
a obnovy. 
T:27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický  

     Ing. Petrášová 
              Mgr. Babicová 

     Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Projekt: NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnejstrane mestského opevnenia, SO 02 úsek V-VII, SO 03 úsek VIII-XI, ÚZPF č. 
2741/9, 2741/10, 2741/11 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje spolufinancovanie projektu „NKP mestské opevnenie – oprava hradbového 
múru na juhozápadnej a západnej strane mestského opevnenia, SO 02 úsek V-VII,                       
SO 03 úsek VIII-XI, ÚZPF č. 2741/9, 2741/10, 2741/11“ vo výške 54 598,-EUR z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 
T:27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický  

     Ing. Petrášová 
              Mgr. Babicová 

     Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 42 
K bodu: Projekt: NKP mestské opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej 
a západnejstrane mestského opevnenia, SO 02 úsek V-VII, SO 03 úsek VIII-XI, ÚZPF č. 
2741/9, 2741/10, 2741/11 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje vstup do procesu verejného obstarávania na aktivity pre projekt „NKP mestské 
opevnenie – oprava hradbového múru na juhozápadnej a západnej strane mestského 
opevnenia, SO 02 úsek V-VII, SO 03 úsek VIII-XI, ÚZPF č. 2741/9, 2741/10, 2741/11“. 
T:27.04.2022        Z: Mgr. Kamenický  

     Ing. Petrášová 
              Mgr. Babicová 

     Mgr. Kučka 
 
 

11. VZN – prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti 
mesta Levoča  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Lisoňová – bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- návrh VZN spracoval právny útvar v spolupráci s našim OOaVP oddelením 
- týmto navrhovaným VZN sa formálne zruší VZN č. 3/2007 
- docieli sa súlad VZN so zákonnou úpravou 
- mesto Levoča prevádzkuje pohrebiská prostredníctvom právnickej osoby TSML 
- fáza pripomienkovania VZN prebehla od 13.4.2022 do 25.4.2022, vrátene 
- v stanovenej lehote neboli žiadne pripomienky k návrhu. 

 
UZNESENIE č. 43 
K bodu: Návrh VZN č. 4/2022 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti 
mesta Levoča 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 4/2022 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská                         
v pôsobnosti mesta Levoča, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 30. 04. 2022  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Návrh VZN č. 4/2022 – Prevádzkový poriadok pre pohrebiská v pôsobnosti 
mesta Levoča 

Hl. za  18 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 4/2022 - Prevádzkový poriadok 
pre pohrebiská v pôsobnosti mesta Levoča, podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením 
§ 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: 30. 04. 2022  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
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12. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé 
funkčné obdobie pred voľbami do orgánov samosprávy obcí 
v roku 2022 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Lisoňová – bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- je to jedna z povinnosti MZ 
- navrhujeme plný rozsah 
- 100% výkonu funkcie primátora, tak ako je to pre mesto Levoča podľa skúseností 

z predchádzajúcich období potrebné.  

 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie pred 
voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 

Hl. za  17 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ určuje pred voľbami do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 rozsah výkonu funkcie 
primátora mesta Levoča na celé funkčné obdobie volebného obdobia rokov 2022 až 2026                   
vo výške 100 %, čo zodpovedá plnému rozsahu výkonu funkcie. 
T: do 30. 04. 2022  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
 
 

13. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 
2026. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Lisoňová – bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- 9.11.2022 končí volebné obdobie 
- MZ musí pred voľbami určiť počet poslancov na nasledujúce volebné obdobie 2022                    

až 2026 
- mesto Levoča podľa aktuálneho počtu obyvateľov má mať 13 až 19 poslancov 
- navrhujeme MZ určiť počet poslancov 15 
- voľby, ktoré sa mali konať 29.10.2022, zatiaľ vyhlásené neboli 
- platí, že maximálny počet poslancov v jednom volebnom obvode je 12 
- je potrebné, aby mesto Levoča malo aspoň dva volebné obvody 
- navrhujeme MZ určiť dva volebné obvody. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- návrh na 15 poslancov a dva volebné obvody 
- návrh nebol prijatý MR 
- na MR sa objavil nový návrh. 
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Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 
- chýba mi tu Váš volebný program pán primátor 
- jeden z bodov tam bol zníženie počtu poslancov 
- zaradil som poslanecký bod tak, aby som pomohol naplniť ďalší z volebných sľubov, 

ktorý ste zložili, predtým ako ste kandidovali za primátora mesta  
- sľuby by sa mali plniť priebežne. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- 14.4.2022 išli materiály do MR 
- nerozumiem o čom rozprávate 
- váš návrh pán poslanec prišiel na mesto 19.4.2022 
- ak som to mal vo volebnom programe je tu na stole 
- nebol motivovaný Vašim návrhom. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- neviem o čom rokuje MR. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- bolo to zverejnené. 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- prečo sa neobjavil skôr ten návrh na zníženie počtu poslancov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- MZ má povinnosť najmenej 90 dní pred voľbami to prerokovať 
- nevieme presný dátum volieb 
- predbehli sme NR SR. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- nie je možné s odkladom účinnosti prijať takýto návrh? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- je možné 
- bolo to schvaľované pred voľbami. 

 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- rokujeme o návrhu mesta na určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie a bol 
zverejnený už v materiáloch na MR a materiáloch na MZ. 

 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- áno. 
 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- o poslaneckom návrhu budeme rokovať v bode 13.2 
- teraz sme v návrhu mesta? 

 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- áno rokujeme o návrhu mesta 
- do materiálov išiel aj návrh pána poslanca. 
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Radoslav Kellner (poslanec MZ) 
- návrhom by som chcel upraviť volebné obvody 
- v prípade, ak by bolo15 poslancov, tak 8 poslancov pre 1. volebný obvod a 7 poslancov 

pre 2. volebný obvod. 
 
Mgr. Andrea Kolečanyiová (poslankyňa MZ) 

- 19 poslancov predstavuje rozmanitosť 
- jedným z dôvodom zníženia počtu poslancov bolo kvôli finančným prostriedkom 
- odmena za účasť na MZ je okolo 30 eur  
- správne poznamenala v súkromnej debate Mgr. Chalupecká odklikávame tu 10-tisíce, 

100-tisíce a bavíme sa tu o 30 eurách 
- nemám s týmto návrhom problém, ani nemám problém ho podporiť 
- poukazujem na to, že sa tu bavíme už asi 15 minút o niečom pre mňa bezpredmetnom 

a dôležitejšie veci (rozpočet, školstvo, zdravotníctvo) tu prebiehame za pár minút                    
bez diskusie. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- vo voľbách sa dozvieme aj percentuálne koľko voličov prišlo k volebným urnám 
- mali by sme zastupovať zníženým počtom poslancov, tých ľudí ktorí tu skutočne žijú 

počas celého roka. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ) 

- aký benefit bude mať pre mesto Levoča, pre fungovanie komisií zníženie počtu 
poslancov 

- máme schválený najnižší finančný príspevok na poslancov 
- rozmanitosť, rôznorodosť nápadov, proporcionalita rozdelenia poslancov v meste, viac 

názorov 
- myslím si, že súčasný stav 19 poslancov v dvoch obvodoch je pre mesto vyhovujúci. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- v dôvodovej správe nie je nič čo sa týka finančného vyjadrenia, úspor 
- inšpirovali sme sa inými mestami – Poprad, Spišská Nová Ves 
- Kežmarok má 15 poslancov 
-  je to štandardné riešenie takéto návrhy tu už boli aj v minulosti pred koncom volebného 

obdobia iných zastupiteľstiev. 
 
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ) 

- hľadal som ten dôvod a jediný dôvod, ktorý som v dôvodových správach našiel bolo 
vyjadrenie Ing. Novotného. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- bavíme sa o návrhu mesta nie o návrhu pána poslanca Ing. Novotného. 
 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- neriešil som počet poslancov, ale presun volebných okrskov. 
 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- pre mňa najpodstatnejším dôvodom pri rozmýšľaní o tomto návrhu je zachovanie 
princípu legitimity tohto MZ 
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- zahlasujem za 15 poslancov vzhľadom na počet obyvateľov a veľkosť mesta 
- to neznamená, že tým ktorí sú pracovne v zahraničí nezáleží na tom ako sa spravuje 

a vyvíja mesto. 
 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- čím je väčší záber poslancov v meste, tým viac problémov môže preniesť 
- my sme tu kvôli občanom. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- občania čoraz intenzívnejšie komunikujú cez sociálne siete, či už s mestom                             
alebo aj s vami poslancami. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- zdieľam názor, že počet poslancov nemusí zodpovedať tej vzorke sociálnej, ktorá 
v meste žije. 

 
Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ) 

-  nevidím význam znížiť počet poslancov, keď za posledné štyri roky sa najviac                      
toho zrobilo 

- očividne to funguje, keď nás je viac 
- nevidím zmysel ani v presune volebných obvodov. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- o tom koľko bude poslancov a obvodov rozhoduje MZ 
- je na vás, či bude 15 alebo 19 poslancov. 

 
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ) 

- v čom je prínos nižšieho počtu poslancov? 
- z môjho pohľadu viac ľudí prináša akoby väčšiu spokojnosť, rozmanité a kvalitnejšie 

spojenie s obyvateľmi mesta. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- nemám problém so znížením počtu poslancov 
- v minulosti sme mali tri volebné obvody, teraz máme dva volebné obvody 
- zamyslel by som sa nad tým zvýšiť počty volebných obvodov do budúcna 
- poslanec by mal mať zmenšený volebný obvod, aby vedel obsiahnuť a identifikovať 

problémy a aby obyvateľstvo vedelo z ktorého volebného obvodu poslanec pochádza 
- upozorňujem, že máme miestne časti – Levočská Dolina, Závada, Nový Dvor 
- nemajú žiadneho zástupcu v MZ. 

 
PaedDr. Ľubomír Repaský (poslanec MZ) 

- sme malé mesto a pridávať obvody nemá logiku 
- som zástanca jedného volebného obvodu, ale zákon sa musí dodržiavať. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- presun volebných obvodov je dobrá vec 
- mali by sme brať ohľad, že sme mesto, ktoré nepotrebuje mať 19 poslancov. 
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MUDr. Ingrid Dzurňáková (poslankyňa MZ) 
- snažím sa zamyslieť, akú máme účasť na voľbách 
- nevidíme do mysli voličov a nie každému na voľbách záleží 
- môže dráždiť ľudí, že 19 poslancov má MZ 
- PhDr. Mgr. Cvoliga nemôžeš diskriminovať Levočské Lúky a Nový Dvor. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nikto nedal návrh na tri volebné obvody, bavíme sa o návrhu mesta dva volebné obvody. 
 
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ) 

- v čom bude výhoda nižšieho a väčšieho počtu poslancov. 
 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- 10 poslancov môže byť pre uznášaniaschopnosť MZ 
- mali sme situácie, že sme tu nemali ani 10 poslancov. 

 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- zvýšenie legitimity poslancov, znamená, že ten poslanec zastupuje viac hlasov 
- je to bod, kde sa nedá objektívne odmerať žiadne kritérium 
- jediné objektívne kritérium, ktorým by sme to mohli odmerať je úspora finančných 

prostriedkov, ktorá je v tomto prípade úplne zanedbateľná. 
 
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ) 

- volič, keď tam nemá človeka, s ktorým sa vie v hrubých rysoch stotožniť, tak nepôjde 
voliť 

- tá legitimita je veľmi relatívna potom. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- názory sú 15 a 19 poslancov 
- navrhujem kompromis 17 poslancov 
- možno aj verejná mienka by bola naklonená k zníženiu počtu poslancov v MZ 
- môj návrh je 17 poslancov. 

JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 
- pri voľbách sa rozhoduješ z tej ponuky, ktorú máš na kandidátke. 

  
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- dáme prestávku a návrhová komisia s Ing. Lisoňovou si sadne a dá návrh. 
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UZNESENIE č. 46 
K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026. Určenie 
volebných obvodov a počtu poslancov v nich 

Hl. za  4 proti  2 zdr  11  nehl 1 = neschválené 
/kladne formulovaný poslanecký návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ 
schválený/ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: 
navrhujem počet poslancov na obdobie 2022-2026 na 17. 
T: do 30. 04. 2022  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026. Určenie 
volebných obvodov a počtu poslancov v nich 

Hl. za  9 proti  0 zdr  8  nehl 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Mgr. Jaroslava Kramarčíka: navrhujem            
do volieb orgánov samosprávy v Meste Levoča počet poslancov MZ na celé volebné obdobie 
rokov 2022-2026 – 19. 
T: do 30. 04. 2022  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026. Určenie 
volebných obvodov a počtu poslancov v nich 

Hl. za  10 proti  2 zdr  5  nehl 1 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera: navrhujem presun ulíc: 
Závada, Levočská Dolina, Odorica, Nový Dvor, Levočské kúpele, Kováčová vila, Fedorkin 
Jarok (Levoča s. č. 2024, Levoča s. č. 2026, Levoča s. č. 2046) do volebného obvodu č. 1 
a zároveň zmeniť počet poslancov pre volebný obvod č. 1 na 10 a pre volebný obvod č. 2                       
na 9 poslancov. 
T: do 30. 04. 2022        Z: Ing. Lisoňová 

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

- MZ sa uznieslo, že bude mať na volebné obdobie rokov 2022-2026 19 poslancov 
s presunom niektorých časti ulíc do volebného obvodu č. 1 

- počet poslancov vo volebnom obvode č. 1 bude 10, vo volebnom obvode č. 2 bude 9. 

Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 
- schvaľujeme návrh predkladateľa vrátane poslaneckého návrhu. 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- potvrdzujete vo volebnom obvode ulice a časti mesta, ktoré sa tam dostali poslaneckým 

návrhom aj počet poslancov v nich. 
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UZNESENIE č. 49 
K bodu: Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie rokov 2022 až 2026. Určenie 
volebných obvodov a počtu poslancov v nich 

Hl. za  12 proti  2 zdr  3  nehl 1 
 

MZ určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 – voľby poslancov mestského 
zastupiteľstva na volebné obdobie rokov 2022 až 2026 dva volebné obvody a počet poslancov 
v nich podľa ustanovenia § 166 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov takto: 
1. volebný obvod - zahŕňa mestské časti, verejné priestranstvá a ulice Baštová, Gustáva 
Hermanna, Gymnaziálny priechod, Hradby, Kláštorská, Mäsiarska, Námestie Majstra Pavla, 
Nová, Ružová, Špitálska, Uholná, Vetrová, Žiacka, Fraňa Kráľa, Kežmarská cesta, Košická, 
Lesná, Lúčna, Mariánska hora, Ovocinárska, Prešovská, Sadová, Športovcov, Vodárenská,              
Za sedriou, Farma Hradisko, Námestie Štefana Kluberta, Okružná, Pod vinicou, Pri strelnici, 
Štúrova, Gašpara Haina, Milana Rastislava Štefánika, Sídlisko pri prameni, Staničná, 
Železničný riadok, Bottova, Dlhá, Kasárenská, Krátka, Kukučínova, Michala Hlaváčka, 
Móricova, Probstnerova cesta, Rozvoj, Vysoká, Viničná, Tatranská, Ulica za Bergerovcom, 
Kováčova vila, Levočské kúpele, Levočská Dolina, Nový dvor, Závada, Levoča s. č. 2024, 
Levoča s. č. 2026, Levoča s. č. 2045, Odorica, – s počtom obyvateľov 7066, čomu zodpovedá 
10 poslancov, 
2. volebný obvod – zahŕňa mestské časti, verejné priestranstvá a ulice Gerlachovská, 
Kežmarská, Krivánska, Lomnická, Mengusovská, Novovoveská cesta, Popradská cesta, 
Predmestie, Pri likérke, Pri podkove, Slavkovská, Ždiarska, Poľná, Potočná, Ruskinovská,              
Jána Francisciho, Nad tehelňou, Jozefa Czauczika, Viktora Greschika, Levočské Lúky,              
Ulica Štefana Zamkovského – s počtom obyvateľov 7004, čomu zodpovedá 9 poslancov. 
T: do 30. 04. 2022        Z: Ing. Lisoňová 

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

- návrh Ing. Novotného nebol schválený v programe. 
 

Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 
- my sme to expedovali v rámci materiálov, lebo to bolo doručené 
- rešpektovali sme vôľu poslanca a mali sme ambíciu to zaradiť aj keď to bolo totožné 
- návrh programu nebol zmenený 
- keď poslanec prejavil vôľu, že nechce o tomto bode rokovať, tak je to vybavené 

 
 

14.  Návrh na schválenie verejných uznaní 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Lisoňová – bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- MZ udeľuje verejné uznania a cenu mesta 
- podrobnosti upravuje štatút mesta 
- dva návrhy verejných uznaní 
- osem návrhov na cenu mesta 
- primátor si osvojil všetky návrhy 
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- navrhujeme, aby sa o čestnom občianstve mesta Levoča hlasovalo verejným hlasovaním 
a o cene mesta tajným hlasovaním. 

 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje udelenie Čestného občianstva mesta Levoča Ing. arch. Pavlovi Mikolajčákovi. 
T: 30. 04. 2022  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje udelenie Čestného občianstva mesta Levoča Henriete Farkašovej. 
T: 30. 04. 2022  Z: Ing. Lisoňová 

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

- prečítam navrhovaných na cenu mesta 
- bude sa hlasovať o nich tajnou voľbou 
- návrhová komisia spočíta počet pridelených hlasov 
- nominovaným bude pridelená cena mesta ak budú mať viacej ako nadpolovičnú väčšinu 

všetkých prítomných poslancov. 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje tajné hlasovanie o udelení Ceny mesta Levoča. 
T: ihneď  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ berie na vedomie, že kandidátmi na udelenie Ceny mesta Levoča sú: 
1. PaedDr. Ján Ferko 
2. Mgr. Ladislav Gajdoš 
3. Interné oddelenie Nemocnice AGEL Levoča a.s. 
4. Ing. arch. Magdaléna Janovská 
5. Štefan Jozefčák 
6. Mgr. art. Ján Lesňák 
7. MUDr. Rastislav Osif 
8. Dr.h.c. PhDr. Ján Valko, PhD. 
T: ihneď  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 54 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje podmienky tajného hlasovania o udelení Ceny mesta Levoča takto: 
1. Tajné hlasovanie bude viesť trojčlenná volebná komisia. 
2. Na tajné hlasovanie sa použije hlasovací lístok, na ktorom budú jednotným spôsobom 
uvedení nominanti v štruktúre – poradové číslo, titul, priezvisko a meno, zoradení v abecednom 
poradí podľa priezviska. 
3. Hlasuje sa zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta na hlasovacom lístku. 
4. Poslanec môže na hlasovacom lístku zakrúžkovať jedného až ôsmich nominantov. 
5. Udelenie Ceny mesta Levoča sa považuje za schválené pre ôsmich nominantov, ktorí získali 
nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. 
6. Upravený hlasovací lístok sa vhadzuje do volebnej schránky. 
7. O výsledku tajného hlasovania volebná komisia prednesie mestskému zastupiteľstvu správu. 
T: ihneď  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 55 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  14 proti  0 zdr  3  nehl 0 
 
MZ schvaľuje volebnú komisiu v zložení: 
1. pán Miroslav Čurilla, 
2. pán Ján Lorko, 
3. pán Radoslav Kellner. 
T: ihneď  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 56 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 5 
 
MZ berie na vedomie, že volebná komisia si zvolila zo svojho radu predsedu pána Miroslava 
Čurillu, ktorý bude viesť priebeh tajného hlasovania. 
T: ihneď  Z: Ing. Lisoňová 

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

- kým návrhová komisia zráta počty hlasov je všeobecný súhlas, aby sme prejednali 
ďalšie body 

- dobre. 
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15.  Informácia o vydaní doplnku č. 34 k organizačnému poriadku 
Mestského úradu Levoča 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA – bližšie vysvetlil. 

 
UZNESENIE č. 57 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 34 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 20. 04. 2022. 
T: 30.04.2022 Z: Ing. Lisoňová 
                 Mgr. Kučka 
 

 
16. Zabezpečenie procesu verejného obstarávania 

a spolufinancovania k žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok na realizáciu projektu „Malé zlepšenie eGov služieb 
mesta Levoča“ 

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

- projekt sa týka služieb, v decembri 2021 sme prvýkrát o ňom rozprávali 
- mali by sme odsúhlasiť zabezpečenie implementácie samotného projektu a schváliť 

zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške 5 % oprávnených 
nákladov na financovanie tohto projektu 

- je v celkom zaujímavej sume  
- z našich zdrojov nie sme schopní zafinancovať takýto projekt. 

 
UZNESENIE č. 58 
K bodu: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spolufinancovania k žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Malé zlepšenie eGov služieb 
mesta Levoča“ 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie implementácie projektu „Malé zlepšenie eGov služieb mesta 
Levoča“ vstupom do procesu verejného obstarávania po schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v súlade s podmienkami výzvy: OPII-2021/7/14-DOP. 
T: 30.04.2022 Z: Ing. Lisoňová 
      Ing. Javorská 
      p. Koršňák 
                   Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 59 
K bodu: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spolufinancovania k žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Malé zlepšenie eGov služieb 
mesta Levoča“ 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 
realizovaného projektu „Malé zlepšenie eGov služieb mesta Levoča“ vo výške minimálne                       
5 % celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, v súlade s podmienkami výzvy:                                  
OPII-2021/7/14-DOP. 
T: 30.04.2022 Z: Ing. Lisoňová 
      Mgr. Kamenický 
      p. Koršňák 

     Mgr. Kučka 
 
 
 

17. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
JUDr. Dana Rusnáčiková – bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka) 

- v prílohe je súhrnná správa o kontrolnej činnosti za celý polrok 2021 
- plnenie za prvý polrok 2021 ste zobrali na vedomie na septembrovom MZ 
- vrátila by som sa k úlohe vymáhania nedoplatkov miestnych daní a poplatkov 
- v záverečnom účte som sa tomu nevenovala, pretože do 30.9.2021 nebolo možné 

realizovať exekučné konanie 
- v mesiaci október sa začalo s reálnym výkonom 
- porovnanie by nebolo relevantné 
- v súčinnosti s kolegom zo Starej Ľubovne sme podali legislatívny návrh na doplnenie 

antibyrokratického zákona sprístupnenie informácií pre obce z portálu ústredia sociálnej 
poisťovne elektronicky 

- zjednoduší sa výkon daňovej exekúcie zo strany mesta 
- v NR je novela, ktorá chce riešiť neudržiavane stavby a zaťažovať ich koeficientom 
- správca dane nemá prístup a informácie zo stavebného konania a nemôže do neho 

zasahovať, môže konať iba v zmysle daňového poriadku a ani nevie určiť, ktorá                   
je tá neudržiavaná stavba 

- v druhom polroku som ukončila dve úlohy 
- bola vykonaná kontrola kultúrneho zariadenia kina  
- výdavky informačnej kancelárie, verejné WC, trhové miesto by sa mali zariadiť                     

do položky, ktorej sa týkajú 
- sú to výdavky na cestovný ruch, rozvoj obcí 
- príjmy z parkovania značne poklesli, konkrétne čísla boli uvedené v správe z MsP                   

na februárovom MZ 
- vybavovanie petícií a sťažností 
- päť petícií - Gerlachovská ulica podnet na občianske spolunažívanie a verejný poriadok, 

sídlisko Rozvoj na komplexnú rekonštrukciu verejného priestoru, Potočná ulica, ktorou 
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ste sa zaoberali v júni minulého roku proti výstavbe polyfunkčného domu, bar                          
na Predmestí za rušenie nočného kľudu a verejného poriadku, sťažnosť obyvateľov 
Kežmarskej cesty na opravu miestnej komunikácie okolo amfiteátru, ktorá je 
v havarijnom stave, oprávnená sťažnosť na postup príslušníka MsP v období 
pandemických opatrení, dve podania obyvateľov bytovému domu k občianskemu 
spolunažívaniu. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- Ministerstvo ŽP pri rekonštrukciách čistiarni odpadových vôd v jednotlivých mestách 
na Slovensku požadujú záruku mesta, ktorý je najväčším akcionár vodárenských 
spoločností 

- je to minimálne v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách a o majetku obcí,               
aby iné mesto inému mestu za niečo ručilo. 

 
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka) 

- stretla som sa s tým, určité zistenia a právne posúdenia mám  
- budeme konzultovať. 

 
 
Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ) 

- ako sa dá vyriešiť petícia ohľadom baru kvôli hluku 
- myslím si, že v lete bude aj petícia kvôli hluku na autoumyvarke. 

 
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka) 

- kompetencie mesta na úseku podnikania sú limitované 
- máme vo VZN určenú prevádzkovú dobu podnikateľských prevádzok  
- pri šetrení tejto petície ani jedno hlásenie na políciu sa netýkalo prevádzky tohto baru, 

vinník bol vždy niekde inde, v inom objekte, ale nie konkrétne v tomto bare 
- v tomto bare som nezistila žiadne pochybenia 
- vzájomnou toleranciou si vieme tieto veci vydiskutovať. 

 
Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ) 

- tí čo písali žiadosť ma zastavili, pýtali sa ako to môže mesto riešiť  
- mám im povedať nech volajú na políciu a potom sa to bude riešiť  
- to isté bude aj s umývarkou. 

 
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka) 

- v júli 2019 boli písomne napomenutí, že majú dodržiavať nočný kľud a verejný 
poriadok 

- ozýva sa hluk, ale nie z tejto prevádzky. 
 
Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ) 

- prevádzkovanie diskoték na autobusovej stanici sa zrušilo alebo obmedzilo, tak nevidím 
problém prečo to nejde aj v tom bare. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- ohľadom vyrubovania daní a odpisovania pohľadávok, čo Vás znepokojovalo 
- postupujeme pri vyberaní daní rovnako u FO a PO? 
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JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka) 
- v zákone o miestnych daniach vymenúva druh daní a ich sadzby  
- nie sú totožné s definíciou stavby 
- je to legislatívny problém nie na strane exekutívy mesta 
- zastavané obrovské pozemky, ktoré slúžia na podnikanie nevieme zaťažiť vyššou 

sadzbou dane, ale sú zaťažované ako bežne pozemky, vzniká obrovský nepomer 
- mesto nemá žiaden benefit. 

 
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ) 

- chcela by som vás pozvať k iniciatíve elej v máji nekosí, ktorá podporuje mestskú 
prírodu 

- pripojenie sa k celosvetovému hnutiu, aby vylietajúce opeľovače mali možnosť prežiť. 
 
UZNESENIE č. 60 
K bodu: Informácia o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ berie na vedomie Informáciu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2021. 
T: 27.4.2022  Z: JUDr. Rusnáčiková 

     Mgr. Kučka 
 
 

14.  Návrh na schválenie verejných uznaní 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- vrátime sa naspäť k udeľovaniu ceny mesta Levoča 
- volebná komisia spočítala odovzdané platné hlasy od poslancov MZ. 

UZNESENIE č. 61 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ berie na vedomie správu volebnej komisie, z ktorej vyplýva, že v tajnom hlasovaní bolo 
rozdaných 17 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 17 hlasovacích lístkov, 17 hlasovacích 
lístkov je platných, 0 hlasovacích lístkov je neplatných.  
T: ihneď  Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
UZNESENIE č. 62 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje udelenie Ceny mesta Levoča 
1. Interné oddelenie Nemocnice AGEL Levoča a.s., 
2. PaedDr. Ján Ferko, 
3. MUDr. Rastislav Osif, 
4. Dr.h.c. PhDr. Ján Valko, PhD., 
5. Ing. arch. Magdaléna Janovská. 
T: 30.04.2022        Z: Ing. Lisoňová 

     Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 63 
K bodu: Návrh na schválenie verejných uznaní 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ berie na vedomie, že: 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča PaedDr. Ján Ferko získal v tajnom hlasovaní                        
10 platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Mgr. Ladislav Gajdoš získal v tajnom hlasovaní                
8 platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Interné oddelenie Nemocnice AGEL Levoča a.s. 
získal v tajnom hlasovaní 13 platných hlasov. 
Kandidátka na udelenie Ceny mesta Levoča Ing. arch. Magdaléna Janovská získala v tajnom 
hlasovaní 9 platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Štefan Jozefčák získal v tajnom hlasovaní 6 platných 
hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Mgr. art. Ján Lesňák získal v tajnom hlasovaní              
8 platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča MUDr. Rastislav Osif získal v tajnom hlasovaní                
10 platných hlasov. 
Kandidát na udelenie Ceny mesta Levoča Dr.h.c. PhDr. Ján Valko, PhD. získal v tajnom 
hlasovaní 10 platných hlasov. 
T: ihneď  Z: Ing. Lisoňová 
                  Mgr. Kučka 
 
 

 
18.  Interpelácie poslancov MZ 
 
MUDr. Pavol Ščurka (poslanec MZ) 

- spevnenie prístupovej cesty „Pod hradbami“ a možnosť inštalovať zrkadlo                              
pred výjazdom na hlavnú cestu. 

 
Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ) 

- zmenu dopravného riadenia na ulici Jozefa Czauczika na jednosmernú premávku 
v dôsledku vzniku kolíznych situácií 

- občania sa sťažovali, že autá tam idú rýchlo 
- občania žiadajú zmenu umiestnenia smetných košov alebo spevnenie plochy                           

pod smetnými košmi 
- obyvatelia rodinných domov žiadajú osadenie spomaľovacieho prahu na ulici Viktora 

Greschika 
- je tam zúžená vozovka tým, že auta stoja po pravej strane. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- konzultoval som interpeláciu už s riaditeľom TSML 
- ide o opravy schodíšť od vchodu J. Francisciho 15 až po 35  
- chodník pri obchode Tomi šport sa prepadol 
- pán riaditeľ vravel, že to je v majetku majiteľa domu 
- stačilo by trošku betónu alebo asfaltu. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- to je číslo 44 
- mali tam blokáciu na účte čo tam boli nájomné byty 
- vlastníci tej nehnuteľnosti ju predali. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- v súvislosti s výstavou prechodov pre chodcov oproti budove štátnej polície ma rodičia 
žiadali, či by nemohla tam dočasne dohliadnuť mestská polícia. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- pri tých prechodov pre chodov nás blokuje výroba svietidiel 
- nemôžeme pustiť, aby nakreslili čiary, pretože to nie je osvetlené. 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- postup subdodávateľa a správanie na stavbe je neštandardne a dokonca v rozpore                       
so zákonom 

- podnety boli od občanov opodstatnené 
- upozornili sme dodávateľa aj subdodávateľa, že jeho práca je neštandardná. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- vďaka novému parkovisku pri dvoch nových bytovkách na Potočnej ulici sa parkovacia 
situácia zlepšila na Francisciho a Potočnej ulici 

- po vzore nového parkoviska, kde sú nastriekané čiary, tak niečo podobné urobiť                      
oproti na parkovisku oproti vchodu na Francisciho 32 až 35 

- získali by sme dve, tri miesta navyše, ak by boli čiary. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- keď chodia študenti na Katolícku univerzitu a nechajú medzeru jeden meter auto                      
od auta, ani Fiat 600 tam nezaparkujete a potom nemáme parkovacie miesta. 

 
Mgr. Ladislav Ogurčák (poslanec MZ) 

- parkovisko na sídlisku Západ zo zadnej strany nad Texonom je veľmi nekultúrne 
- parkuje sa na trávnatej ploche, je potrebné tam naťahať čiary, aj aby sa tam osadila 

tabuľa ohľadom verejných oznamov. 
 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- chcela by som požiadať poslancov, že je posledný deň na odovzdanie daňového 
priznania oznámenia funkcionárov 

- požiadala by som mesto o dovolenie, aby terasa pred Levom mala počas letnej sezóny 
rozložené stoly aj na ceste, pretože majú zúžený priestor pred lekárňou 

- vrátila by som sa ku dňu učiteľov a požiadam mesto, aby bol učiteľom pridelený deň 
voľna pre MŠ a ZŠ 

- obyvatelia sa sťažujú na neporiadok na ulici Ždiarska a Vysoká 
- sú tam povykladané na chodníkoch pred domami odpadové kanvy, stoličky, vedrá                    

na kuchynský odpad 
- bolo by dobré upozorniť na to 
- občania na sídlisku Západ sa sťažujú, že nie všetci zbierajú exkrementy 
- v LIM na to upozornil náčelník MsP 
- znovu to treba zverejniť. 
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RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- chcel by som tlmočiť poďakovanie ukrajinských odídencov, ktorí našli v Levoči 
útočište 

- aj dobrodincov, ktorí sa rozhodli pomôcť týmto Ukrajincom 
- veľkou mierou sa pričinilo o to aj mesto 
- ženy z Ukrajiny sú nesmierne vďačné. 

 
 

1. Interpelácia poslanca MZ MUDr. Pavla Ščurku: možnosť spevnenia prístupovej 
komunikácie na ulici „Pod hradbami“. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Minďaš 

 
2. Interpelácia poslanca MZ MUDr. Pavla Ščurku: možnosť inštalovať „zrkadlo“            

pred výjazdom na hlavnú cestu. 
T: 31.12.2022       Z: Mgr. Minďaš 
             Ing. Petrášová 

 
3. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: osadenie spomaľovacieho prahu 

na ceste Viktora Greschika 14, z dôvodu neprehľadných situácií a veľkej rýchlosti áut 
pri rodinných domoch. 
T: 31.12.2022       Z: Mgr. Minďaš 
              Ing. Petrášová 

 
4. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: zmenu dopravného riadenia              

na ulici Jozefa Czauczika na jednosmerné riadenie dopravy (jednosmernú premávku). 
V dôsledku vzniku kolíznych situácií na tejto ceste. 
T: 31.12.2022       Z: Mgr. Minďaš 
                 Ing. Petrášová 
 

5. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: zmena umiestnenia smetných 
košov na komunálny ale aj separovaný odpad, poprípade spevnenie plochy v okolí 
týchto smetných nádob. 
T: 31.12.2022       Z: Mgr. Minďaš 

 
6. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: opraviť schodište vedúce 

na hlavnú cestu cez ulicu Jána Francisciho. 
T: 31.12.2022       Z: Mgr. Minďaš 

 
7. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: kanálový poklop v meste 

oproti predajni Timi sport. 
T: 31.12.2022       Z: Mgr. Minďaš 

 
8. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: zabezpečiť dohľad 

mestskej polície počas výstavby prechodov pre chodcov na sídlisku Pri Prameni                 
pri OO Polície. 
T: ihneď       Z: Mgr. Jendričák 
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9. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: čiary na parkovisku            

na Francisciho 30-35. 
T: 31.12.2022       Z: Mgr. Minďaš 
             Ing. Petrášová 
 

10. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Ladislava Ogurčáka: parkovanie na sídlisku               
„Západ – zadná časť“ osadenie verejnej tabule v strednej časti sídliska Západ, 
vlastníkov bytov trápi otázka „kultúrneho parkovania“ v zadnej časti sídliska Západ. 
Parkuje sa aj na trávnatých plochách, na zeleni. 
T: 31.12.2022       Z: Mgr. Minďaš 
            Ing. Petrášová 
 

11. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: žiadam pána poslanca, ktorému 
komisia zaslala doporučený list o zaslaní daňového priznania, aby si splnil                     
svoju dvojročnú povinnosť. 
T: ihneď       Z: Mgr. Kučka 

 
12. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: terasa u Leva počas letnej sezóny   

má rozostavené stoly aj na ceste, pretože má menší priestor na chodníku ako ostatní. 
T: ihneď       Z: Mgr. Kamenický 

 
13. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: zriadiť na autobusovej stanici 

službu, ktorá bude aspoň  1 alebo 2- krát týždenne vybavovať preukážky pre cestujúcich. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Minďaš 

 
14. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: navrhujem vedeniu mesta,                             

aby za zrušený deň učiteľov udelil pedagogickým pracovníkom ZŠ a MŠ deň voľna             
do konca školského roka. 
T: 30.6.2022        Z:PaedDr. Choborová 
 

15. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: kontrola mestskej polície –                             
neporiadok na chodníku ulíc, nezbieranie psích exkrementov  - sťažnosti občanov. 
T: ihneď a stály       Z: Mgr. Jendričák 
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19.  Záver 
 

Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského 
zastupiteľstva za účasť na 32. Mestskom zastupiteľstve a ukončil rokovanie. 
 
 
V Levoči 27.04.2022 
 
 

 


