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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
GDPR 

Z Á P I S N I C A 
č. 33 

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 23.6.2022 

 
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 33. 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) 

- návrhová komisia: Mgr. Nikolaj Kučka, MUDr. Jana Suráková, MUDr. Ingrid 
Dzurňáková, MBA 

- overovatelia: Miroslav Dunčko, Mgr. Ladislav Ogurčák 
- ospravedlnení: JUDr. Pavol Papcun, PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, Mgr. Andrea 

Kolečanyiová, Ján Lorko 
- zapisovateľka Ing. Ľubomíra Čujová 
- program máte pred sebou 
- návrh na doplnenie programu? 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- chcela by som navrhnúť jeden bod programu žiadosť obyvateľov Levoče mestskej časti 
Levočské Lúky o vypočutie 

- ak by sa to dalo za majetkoprávne vysporiadanie. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- budeme k tomu prijímať aj uznesenie? 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- neviem oni chcú len vypočuť. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- navrhujem poslanecký návrh na schválenie vyradenie bodu číslo 12. Zmluva 
o postúpení užívania poľovného revíru z bodu programu číslo 6 čo spadá                                  
pod nakladanie s majetkom mesta 
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- návrh, ktorý bol predložený do MZ nespĺňa zákonné obligatórne náležitosti                          
podľa § 9 a) ods. 9 zákona o majetku obcí a § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení,                      
čo je nezlučiteľná vada tohto návrhu na prijatie navrhovaného uznesenia 

- zákon o majetku obci, tak ako ste to zrobili v roku 2013 jasne hovorí, že ak tento                  
alebo osobitný predpis neustanovuje inak, ustanovenia odsekov 1 až 3 a 5 až 7 tohto 
zákona je obec povinná primerane použiť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu,                     
a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle 
ponechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné 
veci okrem tu je to písmeno c), kde pri nájmoch majetkov obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou  všetkých 
poslancov, ako to bolo v identickom prípade v roku 2013, pričom osobitný zreteľ musí 
byť odôvodnený a zámer prenechať takéto majetkové užívanie tretej osobe je obec 
povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním takéhoto záväzku na svojej 
úradnej tabuli alebo na internetovej stránke mesta 

- považujem to za rýchly a neuvážený krok 
- v zákone o obecnom zriadení sa vyžaduje odborné poradné stanovisko majetkovej 

komisie, kde máme členov štyroch právnikov 
- je to zmätok čo sa týka termínov 
- v návrhu uznesenia je písané, že mesto ako vlastník pozemkov na využitie poľovného 

revíru iniciovalo rokovanie s terajším užívateľom poľovného revíru  
- 6.6. prebehlo rokovanie 
- pán primátor pravdepodobne si bol prítomný na rokovaní 
- majetkovú komisiu sme mali dva dni neskôr, kde nebol slovný výstup z tohto rokovania 

čo považujem za vážne pochybenie pri takomto vážnom rozhodovaní 
- na internetovej stránke sa nenachádza takéto prenechanie užívania majetkového práva 
- pre porovnanie mesto Trnava v roku 2020 riešilo podobný prípad s menšou výmerou, 

kde MZ aj návrh uznesenia jasne deklarovalo, že užívanie pozemkov v poľovnom revíri 
sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
kde zreteľ aj patrične odôvodnili 

- prílohou takéhoto uznesenia je aj oznámenie, že zámer bol zverejnený na úradnej tabuli 
aj konkrétne akého dňa na 15 dní do rozhodovania sa o takomto návrhu 

- z dôvodu závažných procesných pochybení pri návrhu takého uznesenia,                                 
kde je potrebná 3/5 väčšina hlasov všetkých poslancov 

- nie je to v návrhu napísané, ani to nevyplýva 
- nie je tam zdôraznený osobitný zreteľ 
- podľa zákona o majetku obcí takýto zámer prenechať užívanie takéhoto práva tretej 

osobe nebol zverejnený ani na internetovej stránke mesta, ani na verejnej tabuli. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- pri postupovaní práva užívania spoločného poľovného revíru sa na pozemky nevzťahuje 
zákon o majetku obcí ale zákon o poľovníctve 

- poľovný revír bol zriadený v 90-tych rokoch rozhodnutím štátnych orgánov 
- tie pozemky, ktoré sú začlenené do poľovného revíru sa považujú v zmysle zákona 

o poľovníctve za spoločnú vec  
- podiel pozemkov mesta v tomto revíri tvorí 47 %  
- o postúpení práv výkonu poľovníctva sa rozhoduje na zhromaždení vlastníkov 
- toto nie je nájom pozemkov pre poľovné združenie je to postúpenie práv užívania 

spoločného poľovného revíru, kde mesto nemá ani polovičný podiel 
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- ak MZ schváli tento návrh na uznesenie resp. dva, znamená to iba poverenie primátora 
mesta, aby išiel na to zhromaždenie vlastníkov a tam podľa toho čo je v uznesení 
hlasoval a tieto kroky, ku ktorým ho MZ zaviaže vykonal. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- dva dni sme nemali informáciu o takomto rokovaní, ktoré prebehlo, ani výstup. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- nedošlo k dohode na výške odplaty za užívanie. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- dohoda je iba zanedbateľná časť, dôležitejší je úmysel vypovedať starú zmluvu,                     
resp. ukončiť dohodou a uzavrieť novú na 15 rokov  

- tam je tá podstatnejšia a dôležitejšia časť aj vo verejnom záujme pre mesto                         
dá sa povedať, že skoro väčšinového vlastníka   

- pravdepodobne ako zástupca mesta bude možno vo dvojici rozhodovať o takomto 
práve. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- v tom čase kedy došlo k uzávierke materiálov do majetkovej komisie ešte rozhodnuté 
nebolo 

- v čase zasadnutia majetkovej komisie nebolo jasne ako to celé dopadne. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- konzultoval si túto skutočnosť, že sa to nepovažuje za formu nájmu alebo odplatného 
prenechávania majetkového práva tretej osoby s nejakými právnikmi 

- na majetkovej komisii máme štyroch právnikov. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- áno, samozrejme  
- je to stanovisko nášho právneho útvaru. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- ešte raz zdôrazňujem toto uznesenie mesta Trnavy, kde jasne sa uvádza pri uznesení,     
že užívanie pozemkov v poľovnom revíri sa schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov 
a majú tam minoritnejší podiel v tom konkrétnom revíri 

- MZ v Rožňave v roku 2017 takisto rozhodovalo o užívaní výkonu práv a práva 
poľovníctva podľa § 9 a) ods. 8 písm. e) 

- ďalšie mesto Stará Ľubovňa takisto § 9 a) ods. 9 písm. c) formou osobitného zreteľa. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- neviem sa vyjadriť k iným samosprávam. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- toto ma mrzí, že na majetkovej komisii, ktorá by mala tak závažnú problematiku,             
pri ktorej sme sa v roku 2019 nemálo času hádali, poväčšine asi dvaja poslanci tu mali 
výstup, jeden tu zabučal a to bolo všetko 

- po roku a pol tu máme takmer identický prípad kde tie pravidlá a tie podmienky 
a návrhové skutočnosti sú otočené o 180 stupňov. 
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- nemyslím si 
- my sme toto pripravili tak ako zákon káže, je to odkonzultované, je to so stanoviskom 

právnikov 
- máme 100% istotu, že takto ako je to pripravené je to legislatívne v poriadku. 

 
 JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- v novembri 2019 bol návrh novozaloženého poľovníckeho združenia o otvorenie 
- bola tu široká diskusia aj pani kontrolórka sa k tomu vyjadrovala 
- a pán primátor zareagoval, tak ako nám pán informatik pustí. 

 
Nasleduje audiovizuálny záznam zo zasadnutia MZ. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- pán primátor ťa vyzývam, lebo je to identická situácia. 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- pán doktor ak si chcete robiť predvolebnú kampaň, tak si robte, ale nie na tomto 

zastupiteľstve 
- schvaľujeme tvoj návrh, ktorý si dal 
- potrebujeme sa posunúť v programe 
- pripomínam, to čo povedal odborne zdatný pracovník, vedúci majetkového oddelenia, 

že sme to pripravili v súlade so zákonom 
- keď máš iný názor daj to posúdiť súdu, prokuratúre a orgánom činným v trestnom 

konaní, že konáme dačo protizákonné. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- bezpochyby vedúci majetkového oddelenia je zdatný v tých veciach 
- spochybňuješ  štyroch právnikov čo sa týka členstva majetkovej komisii 
- je tam JUDr. Budziňáková, JUDr. Pitoňák, JUDr. Papcun a som tam ja. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ja nespochybňujem. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- ľahko by sme túto problematiku aj s odborným stanoviskom odôvodnene mohli 
predniesť 

- 6.6. ste rokovali pán primátor s poľovníckym združením 
- 8.6. sme mali majetkovú komisiu, nič pán primátor Vám nebránilo tomu, aby ste prišli 

dať výstup zo stretnutia, čo sa tu chystá aký návrh  
- nie odôvodniť to tým, že ideme navýšiť náhradu  
- dôležitejší je bod, že ideme uzavrieť novú zmluvu na 15 rokov 
- zdôrazňujem, že od 1.1.2023 už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním 

nový zákon o poľovníctve 
- čo sa týka pôvodných vlastníkov poľovných pozemkov je tam podstatne väčší zreteľ                

na nich braní 
- takisto čo sa týka vlastníckych vzťahov všetko bude v registri, berú sa kompetencie 

samosprávnej organizácii  
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- podľa nového zákona o poľovníctve mesto by mohlo vyrokovať podstatne výhodnejšie 
podmienky vo verejnom záujme a teda aj pre občanov, nielen pre mesto ako také 

- pán primátor tak ako si povedal v novembri 2019 zmluva je platná, podpísaná                   
na 15 rokov, a ani vy pán primátor neviete čo bude o 15 rokov, táto zmluva je platná                
do roku 2028  

- to tu už ani ja, ani vy nemusíte byť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- súhlasím s tým 
- ďakujem za výstup 
- k doplneniu programu. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- chcel som diskutovať k tomu návrhu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- to nie je diskusia. 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- akoto, že nie je. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ak sa dostaneme k bodu diskusia, budeme diskutovať 
- JUDr. Murín dal poslanecký návrh na úpravu programu aj si ho zdôvodnil 
- v čase keď sa ide schvaľovať program sa nediskutuje. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- nie, nezdôvodnil. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- je to návrh uznesenia 
- ku každému návrhu uznesenia má každý poslanec, čo je tu prítomný nárok na dva 

diskusné príspevky. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- to nie je návrh uznesenia 
- to nie je uznesenie 
- schvaľuje sa program MZ 
- budeme hlasovať o tvojom návrhu. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- som tu jediný právnik alebo je tu ešte nejaký právnik, ktorý sa môže k tomu vyjadriť 
- ak nie, je tu pani kontrolórka, ktorá podľa § 18 f) ods. 2 môže a na požiadanie musí a má 

povinnosť poradného hlasu, stanovisko vydať k našej hádke, či má kolega Ing. Novotný 
právo diskutovať. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nemám hádku 
- my zahajujeme rokovanie MZ z bodmi programu, ktoré boli predložené 
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- 7 dní pred konaním MZ každý poslanec má právo dať návrh na zmenu programu MZ 
- toto nebolo dodržané 
- v zmysle rokovacieho poriadku ja som povinný dať o návrhoch hlasovať 
- JUDr. Murín nesplnili ste to, že 7 dni pred konaním MZ  dať návrh na zmenu programu 

MZ 
- akceptujeme návrhy predložené tri dni pred konaním MZ, kým idú materiály do MZ 
- ani toto si nedodržal 
- Ing. Novotný, keď dal na minulom MZ návrh na zníženie počtu poslancov na 15 tak               

to bolo zaradené do programu. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- bol to poslanecký návrh, o ktorom sa malo hlasovať 
- prečo ste nedali hlasovať? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- Mgr. Drahomirecký viete dať JUDr. Murínovi vysvetlenie, alebo stačí, že sme                           
to v zmysle zákona predložili? 

 
  Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- ak zastupiteľstvo návrhy neschváli, tak zmluva pokračuje ďalej 
- ak poslanci schvália tieto dve uznesenia, bude zvolané zhromaždenie vlastníkov 

pozemkov začlenených do poľovného revíru 
- zhromaždenie vlastníkov rozhodne o výške odplaty a iných súvislostiach. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- k môjmu poslaneckému návrhu som žiadal, aby sa vyjadrila pani hlavná kontrolórka                   
na tie moje procesné pochybenia pri predkladaní návrhu uznesenia a aj k tomu,                 
že Ing. Novotný nemôže reagovať diskusným príspevkom. 

 
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka) 

- pri pochybení v uznesení som povinná namietať 
- v roku 2018 došlo k zmene zákona  
- poslanci môžu predkladať body na doplnenie programov, o ktorých sa osobitne hlasuje 
- ak sa dostanú tieto body na rokovanie vyplýva diskusia k danému prerokovanému bodu. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- nedávam nový návrh na doplnenie, ale na vyradenie návrhu uznesenia. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka) 

- o bode rokovania rozhodujú poslanci hlasovaním či bude schválený, alebo nie. 
 

UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ – Doplnenie programu o bod: Žiadosť obyvateľov 
Levoče, mestskej časti Levočské Lúky o vypočutie 

Hl. za  13 proti 0 zdr  0 nehl  0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Jany Surákovej: žiadosť 
obyvateľov Levoče, mestskej časti Levočské Lúky o vypočutie. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
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UZNESENIE č. 2 
K bodu: Program zasadnutia MZ – Doplnenie programu o bod: Návrh na schválenie 
vyradenia bodu č.12 (Zmluva o postúpení užívania poľovného revíru) z bodu programu 
č. 6 (Nakladanie s majetkom mesta) z programu 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Levoči 

Hl. za  3 proti 2 zdr  8 nehl  0 = neschválené 
/kladne formulovaný poslanecký návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ 

schválený/ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: vyradenie 
bodu č. 12 (Zmluva o postúpení užívania poľovného revíru) z bodu programu č.6 (Nakladanie 
s majetkom mesta) z programu 33. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči z dôvodu 
nesplnenia zákonných obligatórnych náležitosti podľa § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a zároveň § 12 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorých 
splnenie na prijatie navrhovaného uznesenia je povinné. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 3 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  13 proti 0 zdr  0 nehl  0 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA 

 
 

UZNESENIE č. 4 
K bodu: Návrhová komisia  

Hl. za  11 proti 0 zdr  2 nehl  0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Jana Suráková, MUDr. Ingrid 
Dzurňáková, MBA, Mgr. Nikolaj Kučka.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Overovatelia zápisnice  

Hl. za  12 proti 0 zdr  1 nehl  0 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: Miroslav Dunčko, Mgr. Ladislav Ogurčák.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 

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

- na predchádzajúcom 32. zasadnutí MZ – 27.4.2022, bolo prijatých 63 uznesení 
- uznesenie č. 7,10,11,12,13,19,20 a 21sú v plnení 
- ostatné boli splnené. 
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UZNESENIE č. 6 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  12 proti  0 zdr  1 nehl  0 
 

MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 32. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka  
 
 

3. Správa o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. 
s r.o. za rok 2021 

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

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- správy o činnosti obchodných spoločností, ktoré sú na území mesta 
- za Valné zhromaždenie prešli všetky správy orgánmi spoločnosti tzn. predstavenstvom, 

valným zhromaždením a dozornou radou 
- správa o hospodárení spoločnosti Lesy mesta sa týka hospodárskeho výsledku 

spoločnosti a jednotlivých atribútov 
- dlhodobo pôsobí ako zisková spoločnosť aj napriek tomu, že ťažba za posledných osem 

rokov išla rapídne dole  
- bude sa musieť zaoberať predovšetkým pestevnou činnosťou - obnovou lesa  
- má vytvorenú dostatočnú rezervu na túto činnosť 
- čo sa týka tejto rezervy na  rozpustenie pestevnej činnosti by mala vydržať ešte nejakých 

8 až 10 rokov  
- hospodárske výsledky ovplyvnila aj cenová hladina na trhu s drevom 
- musím konštatovať, že je to pre spoločnosť Lesy mesta Levoča pozitívne,                                        

čím sa zlepšila odbytová schopnosť  
- nie je predpoklad, že by ťažba v nasledujúcich rokov presiahla uvedenú cenu. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- nenapadlo Vás, za celú existenciu Lesy mesta Levoča v rámci zvýšenia a zlepšenia 
hospodárskeho výsledku, zakúpenie píly alebo technológií, ktoré by umožnili spracovať 
primárnu surovinu drevo, guľatinu na dosky, hranoly 

- predávať to ako propopulo  
- je tu píla sú tu veci, ktoré patria súkromníkom 
- mohli sme sa uchádzať z fondov za granty na takéto technológie. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- napadlo nás to, ale čo sa týka ekonomického zhodnotenia a prevádzkovania píly nebolo 
by to ekonomicky výhodné 

- bola tu píla prevádzkovaná smerom na Levočskú Dolinu pánom Stančíkom  
- píly nekončia dobre 
- ekonomicky nám to nevychádzalo 
- dlhodobá systematická práca Ministerstva pôdohospodárstva SR, kde patrí aj lesná 

činnosť, viedla k tomu, že predovšetkým dotácie a granty, ktoré boli vypísané                            
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na Ministerstve pôdohospodárstva SR  išli v prevažnej miere na 85 až 90 % do Štátnych 
lesov SR 

- tých zvyšných 10 alebo15 % sa zvýšilo pre súkromné lesné spoločnosti, pre urbariáty 
- nechcem kritizovať minulé aj terajšie vedenie Ministerstva pôdohospodárstva, vždy bol 

prim v grantoch a transferoch podporiť Štátne lesy 
- to ako sa hospodári v štátnych lesoch mi nie je dovolené komentovať. 

Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 
- podali ste niekedy žiadosť? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- podali sme niekoľko žiadostí 
- boli sme neúspešní ako obchodná spoločnosť Lesy mesta Levoča 
- nakoniec si na ministerstvách povedia, že je to mestská firma nech si pomôže 
- častokrát sa stáva, že sú z grantov podporované len štátne firmy 
- nemyslím iba súčasné vedenie, ale aj predchádzajúce. 

Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 
- neviem či pán Stančík nemá ešte funkčnú tú pílu, alebo neviem či by sme si ju vedeli 

opraviť a prenajať od neho 
- v súčasnosti tie ceny stavebného materiálu, surovín, dosák išli hore 
- mohlo by nám to výrazne znížiť náklady aj pri rozličných našich vlastných 

rekonštrukciách.  
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- dobre. 
 

Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 
- nemyslím si, že získanie technológií je podstatné pri tejto činnosti 
- táto téma už bola v minulosti v MZ 
- monitorovala sa prevádzka píl v okolí 
- je tam problém rentability a efektívnosti prevádzky píly 
- aj tie existujúce píly, ktoré tu boli a skončili svoju činnosť z ekonomických dôvodov  
- prevádzkovanie píly v našich podmienkach, alebo v podmienkach našej mestskej píly, 

by bolo problémové 
- veľká píla v Podolínci, ktorá bola partnerom našich mestských lesov skončila  

z ekonomických dôvodov 
- idú technologicky na veľmi veľké objemy a tie celkové práce sú tak automatizované,   

že to nie je ekonomicky celkom možné. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- poznám pán Čurilla Vašu večnú skepsu, že sa neoplatí  
- keď sme rozprávali o práčovniach, že či by Sociálny podnik mesta Levoča nemohol 

robiť pre Nemocnicu Agel Levoča  
- si povedal, že to sa neoplatí 
- niekto to robí 
- ako je možné, že v Studenci prevádzkujú pílu ľudia, ktorí nevlastnia lesy a neťažia                    

si tam  
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- možnože majú málinko, ale väčšinou si nakupujú guľatinu a režú 
- takisto Jozef Greš v Spišskom Štvrtku chodí, nakupuje guľatinu alebo si niekto donesie, 

nareže, pripraví, oplatí sa  
- my pri našich ťažbách a číslach, ktoré vyťažíme aj v týchto podmienkach, keď sme                     

už rapídne znížili, ešte stále na týchto produktoch, tomto segmente sa dá zarobiť  
- chápem, že je lepšie, keď niečo zmizne vo forme guľatiny, pretože keby to išlo cez ďalší 

subjekt, tam by tam mohla byť ešte ďalšia taká evidencia. 
 

Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 
- keď sme mali oslavy pri pomníku padlých tak, tam občania požadovali úpravu ciest 

smerom na Vinnú k pomníku 
- bolo by to možné, aby Lesy mesta Levoče aspoň sprejazdnili cestu pre áviu, alebo iné 

väčšie dopravné autá, ktoré by mohli tých ľudí v čase osláv previesť k pamätníku? 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- dá sa o tom diskutovať 
- tá komunikácia je vojenských lesov 
- tie úpravy na cudzom pozemku nie sú v súlade so zákonom. 

 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Správa o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol s r.o. za rok 2021 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o.            
za rok 2021. 

T: 23.06.2022        Z: Ing. Tancár 
 
 
 

4. Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik 
mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. za rok 2021 

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

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor ) 

- v materiáloch máte porovnania rokov 2020 a 2021 
- registrovaný Sociálny podnik mesta Levoča začínal v roku 2020 svoju činnosť 
- v roku 2022 bude fungovať minimálne v takom rozsahu ako to bolo v roku 2021 
- očakávame, že po započítaní všetkých účtovných prípadov, ktoré sa musia premietnuť 

do hospodárenia Sociálneho podniku je vysoký predpoklad, že nebude z pohľadu záťaže 
pre mesto stratovou spoločnosťou  

- má svoje opodstatnenie na území mesta Levoča v oblasti opráv, údržby mestského 
majetku  

- všetko závisí, stojí a padá na tom ako budeme úspešní v grantoch na Ministerstve 
kultúry, lebo tieto granty sú postupne skracované  
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- budeme musieť hľadať zákazky, ktoré nie sú iba v meste Levoča, ale aj v okolí mesta 
do budúcna 

- v roku 2021 sa rozbehol a dalo by sa, aby to fungovalo lepšie, ale ani podmienky 
zamestnanosti a vytvárania pracovných miest, úľav pre zamestnancov nie všetko je                
také ako to bolo povedané na začiatku 

- sú tam komplikácie nie zo strany mesta, ale zo strany úradu práce  
- máme akčný plán rozvoja okresu Levoča, cez ktorý by sa dalo sociálnemu podniku 

pomôcť 
- jeden rok je celý akčný plán okresu Levoča pozastavený z titulu, že nemáme 

vymenovanú komisiu Ministerstvom informatizácia a regionálneho rozvoja.  
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- ako člen dozornej rady prioritou pre Sociálny podnik by mali byť zadania a práce                    
zo strany mesta  

- robí sa teraz hradobný systém 
- hodnotím zlúčenie tých dvoch firiem ako trochu nešťastné riešenie  
- zdieľam názor, že trebalo nechať obidve firmy 
- ak bude pracovať pre mesto, keď bude opravovať hradby každý rok, poprípade 

chodníky, keď bude nápomocné školám, škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta                
tak plní účel 

- pôvodná firma, ktorá už mala nejaké referencie, obraty, predmet činnosti mohla plniť 
ďalšie poslanie tak ako spomenul Ing. Novotný za účelom dosahovania zisku. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- chcel by som, aby bol primárne prvý stavebník, ktorý bude opravovať naše vlastné 
budovy, ktoré máme v prenájme spoločnosti Agel nemocnica Levoča 

- bolo by dobré, aby sa prestalo s tým, že si nájomca opravuje naše budovy, ale mal                    
by nás poveriť týmto a sociálny podnik stavebná prevádzkareň by mal realizovať 
opravy, aby sme mali k dispozícií naše budovy aj naďalej. 

 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Správa o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Levoča, 
s.r.o., r.s.p. za rok 2021 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 1  
 

MZ berie na vedomie Správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta 
Levoča, s.r.o., r.s.p. za rok 2021. 

T: 23.06.2022        Z: Mgr. Cirbus 
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5. Správa o hospodárení Nemocnice Agel Levoča a.s. za rok 2021 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ.  
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA - bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- správa, ktorú ste dostali nie je podpísaná, pretože bola odoslaná s prílohou, ktorá bola 
podpísaná 

- prílohu sme do materiálov nedali 
- podstatný vplyv na hospodárenie nemocnice 2021 mal COVID 19 
- nemocnica sa snažila využiť všetky možnosti, ktoré jej legislatíva dávala k tomu,                   

aby získala finančné prostriedky z titulu COVID 19, ktoré boli vyčlenené vládou                       
SR alebo EÚ 

- mám informáciu, že poslanci dostali správu predsedu dozornej rady Nemocnice Agel 
Levoča 

- ja som ju nedostal 
- predseda dozornej rady vyhodnocuje fungovanie nemocnice v roku 2021 
- hospodársky výsledok je relatívne dobrý 
- čo čaká nemocnicu v roku 2022, samotná vláda ani ministerstvo nechce zverejniť          

kto bude úspešný pri získavaní prostriedkov z plánu obnovy 
- sme tak ako pri Lesoch mesta Levoče v podobnej situácií aj v nemocnici 
- prvoradé bude využitie prostriedkov z plánu obnovy pre štátne nemocnice                     

a keď sa náhodou niečo z tých prostriedkov zvýši dostanú aj súkromné zaradenia 
- týka sa to nielen nemocníc v správe Agel, ale aj nemocníc v správe Svet zdravia 
- mne osobne je ľúto, že štát nevie jasne povedať kto sa bude môcť uchádzať 
- úradne všetci, ale uvidíme na jeseň tohto roku kto bude úspešný 
- za spoločnosť Agel a Svet zdravia musím povedať, že sú pripravení na čerpanie 

prostriedkov z plánu obnovy 
- otázka je či vôbec tieto súkromné zariadenia budú môcť to čerpať 
- sú granty a budú výzvy, ale primárne budú určené pre štátne zdravotnícke zariadenia               

aj keď je to na druhej strane z pohľadu ekonomiky, možno poviem nezmysel, lebo štátne 
zariadenia sú všetky ako jeden stratové 

- súkromné zariadenia dokážu vyprodukovať kladný hospodársky výsledok 
- rok 2021 bol zlomový v tom, že posledný rok bolo nutné vyrovnať straty 

z predchádzajúcich rokov 
- zvyšné finančné prostriedky sa nechali na dofinancovanie prípadných možnosti 

čerpania eurofondov pre nemocnicu ako takú. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková (poslankyňa MZ) 

- predvčerom nám bolo doručené z Ministerstva zdravotníctva medzirezortné 
pripomienkovanie vyhlášky 358 o kategorizácií ústavnej starostlivosti 

- teraz je návrh na pripomienkovanie 
- dávam do pozornosti, že je mnoho výkonov, ktoré sa nebudú môcť robiť v rámci 

profilového programu komunitných nemocníc  
- sú programy, ktoré sú dokonca zakázané vykonávať 
- ak to nedokážeme spripomienkovať mnoho zdravotných výkonov napr. liečba 

mozgovej príhody nemusí byť schválená pre Levoču 
- bude musieť byť veľmi erudovane odargumentovaný fakt, že máme skvelú neurológiu, 

máme výborné časy na liečbu  mozgových príhod 
- to postavenie Levoča v tomto regióne a na SR má 
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- ak naše pripomienky nebudú prijaté v rámci medzirezortného pripomienkovania                 
ako zásadné, zákon bude schválený bez možnosti, aby my sme mohli do toho vstúpiť 
a optimalizácia siete nemocníc bude ukončená. 
 

Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 
- chcela by som sa dotknúť skôr vonkajšej podoby nemocnice 
- predpokladám, že tie oddelenia, ktoré máme sa zastabilizujú 
- v Korzári som čítala, že končí Patologické oddelenie v Poprade, lebo nemajú 

špecialistov 
- dúfam, že v Levoči sa to zachráni. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- podarilo sa nám ÁRO zastabilizovať 
- čo sa týka opráv sú pripravené postupne 
- pri oprave oplotenia zo Štúrovej ulici budeme musieť po dohode s nemocnicou zaviesť 

služby, ktoré budú musieť chodiť po areáli nemocnice. 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- potešil som sa, keď mám PhDr. Mgr. Cvoliga zvestoval (musím použiť takýto termín) 
dobrú správu, že sme dosiahli rekordný zisk a že je to zásluha vedenia nemocnice, 
dozornej rady a manažmentu 

- v správe som našiel to čo som si myslel, že za zisk a obrat sa môžeme poďakovať 
COVID 19 

- ja aj z rodinných skúsenosti viem, že ktokoľvek sa iba na jeden deň mihol cez interné 
oddelenie, tak bol automaticky diagnostikovaný pozitívne 

- nemám s tým problém, pretože pri tých štedrých nastaveniach čo stáť, ministerstvo 
zdravotníctva pripravilo pre COVID oddelenia, odhadom viem, že v Čechách to bolo 
odhadom 20 000 korún denne na COVID-ového pacienta 

- rátame už s opičími kiahňami a ďalšími vlnami, ktoré nás postihnú, že sú tam také 
optimistické nálady? 

- nie je to dobre, lebo nakoniec sa to odrazí cez štátny rozpočet a cez nižšiu životnú 
úroveň 

- v nemocnici je alokovaný určitý balík peňazí, z ktorých musí vyžiť a realizovať výkony  
- strhne sa tu po mne prestrelka, lebo nie je dovolené pri nemocnici rozprávať o zisku 
- pre riaditeľa nemocnice môžeme pripraviť cenu Františka z Assisi za takéto dobré 

činnosti, lenže to tak nie je  
- ak sme náhodou identifikovali na príklade jednej firmy, kde členkou štatutárnych 

orgánov je aj poslankyňa MUDr. Dzurňáková, MBA sme zistili, že robia identickú 
činnosť s.r.o. firma, kde je v zastúpení AGEL predsedom predstavenstva,                          
MUDr. Smatana a MUDr. Dzurňáková, MBA 

- vyzvem Vás, aby sme požiadali zástupcu mesta vo Valnom zhromaždení, aby požiadal 
vedenie nemocnice o všetky zmluvy s tretími stranami, aby sme identifikovali                       
kam všade odlieva nemocnica peniaze na takúto činnosť, ktorá je duplicitná 

- vzbudzuje to vo mne, že sa jedná o obchádzanie, optimalizovanie a vyťahovanie 
profitov preč z mesta 

- mali by sme dať preveriť tieto veci 
- dopravná služba sa neoplatí pán zástupca 
- firme s.r.o. z Bratislavy tej sa to oplatí 
- nám sa to neoplatí, aby sme mohli sanitku kúpiť. 
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Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 
- nie celkom sa stotožňujem s kolegom Ing. Novotným 
- poopravil by som, že hospodársky výsledok nie je vďaka COVID, ale vďaka výkonu 

zamestnancov 
- našu dopravnú službu neriadi bratislavská firma 
- nie sú optimistické výhľady kvôli neistote 
- robíme všetko preto, aby nemocnica ostala komplexná 
- pán primátor upozornil majoritného vlastníka , že sa prelomila tá doba kedy je strata 

vysporiadaná 
- vzniesol požiadavku, že musíme jednať o nájme 
- treba robiť aj vizuálne úpravy, tak ako pani poslankyňa spomenula. 

 
MUDr. Pavol Ščurka (poslanec MZ) 

- spoločnosť AGEL bola minulý rok vyhodnotená ako najlepší zamestnávateľ na SR 
- máme najvyšší zisk v histórií 
- nekoloruje to s atmosférou v nemocnici 
- pripadám si ako kritik 
- nový riaditeľ deklaroval, že nedopustí, aby urológia zanikla 
- jednodňová urologická ambulantná starostlivosť nie je plnohodnotná urológia 
- CT-čko je polofunkčne 
- naša kuchyňa je dimenzovaná na 500 obedov zrazu sa varí 800 obedov 
- nefungujú základné veci 
- darmo máme dispečing v Kežmarku, keď mi nemá kto previesť pacienta 
- nie sú sanitky pri maximálnom zisku 
- konštatujem, že sa zastabilizovalo ÁRO 
- za päť mesiacov sme operovali iba urgentné veci 
- museli sme odkloniť traumatologických pacientov v hodnote 60 – 70 000 eur 
- nevidím ani korunu preinvestovanú pre chirurgiu 
- stopla sa kompletná rekonštrukcia oddelenia a urobí sa iba jedno 
- nie je to kritika a nie som proti zamestnávateľovi 
- nalejme si čistého vína a hovorme nielen o pozitívach, ale vnímajme tu atmosféru 

komplexne. 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- súhlasím pán doktor, že poukazujete na veci vo vnútri spoločnosti 
- hospodársky výsledok ako povedal pán zástupca je predovšetkým o zamestnancoch 

nemocnice 
- s vedením nemocnice a primármi si prediskutujte veci čo sa týkajú procesov vo vnútri 

nemocnice v rámci porád 
- keď tu bol riaditeľ nemocnice nedokázalo MZ prijať uznesenie, že odmietame                       

takúto stratifikáciu nemocníc, pretože ostalo asi 6 alebo 7 poslancov 
- nebudú sa robiť všetky úkony vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- poslancovi MUDr. Ščurkovi by som chcel povedať to, že môžete byť rád, že dnes tu nie 
je prítomný pán Lešundák, pretože by na Vás navrieskal ako na minulom MZ 

- za normálnych okolností by sme sa Vás mali zastať 
- rád by som to urobil, ale máte v dozornej rade za zamestnancov tuším našu kolegyňu 

pani poslankyňu, ktorá je sama o sebe určitá karikatúra tejto nemocnice, v tom,                  
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že členka obchodnej spoločnosti nemocnice štatutárny orgán a zároveň aj členkou 
dozornej spoločnosti, čo znamená asi tak ako keby zamestnancov Microsoftu 
zastupovala Melinda Geitzová pri ich sociálnych benefitoch, vládou atď. 

- som nespokojný akým spôsobom idete prerozdeľovať zisk 
- nepodarilo sa mi ani s vedúcim OF a niektorými poslancami vás presvedčiť, aby sme 

nešli do investičných akcií, na ktoré nemáme krytie 
- celú našu tretinu zisku ideme pustiť do rekonštrukcie alebo do modernizácie nemocnice 

namiesto toho, aby sme si to vytiahli a zagarantovali si stav, ktorý máme,                                   
aby sme vedeli na budúci rok platiť, aby sme nemuseli krízovo rozpredávať majetok 

- pri použití zisku budem v mojom poslaneckom návrhu trvať na tom, aby bol zisk 
prerozdelený a mesto si zobralo svoju časť. 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- zisk sa nerozdeľuje pre akcionárov, ale ostáva k dispozícií akciovej spoločnosti 
- môžeme si zobrať tretinu zisku, ale kľudne sa môže stať, že nemocnica pri investíciách 

povie, že sa máme podieľať 34% pri investíciách  
- keď by náhodou prišli možnosti čerpania tak budeme prekvapení koľko bude treba 

dofinancovať 
- ty sám veľmi dobre vieš ako optimalizuješ zisky a straty vo svojich firmách. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková (poslankyňa MZ) 

- MUDr. Ščurka Ministerstvo zdravotníctva počas pandémie a počas mimoriadneho stavu 
zakázalo elektívu s tým, že budú kontrolovať  a sankciovať či nejaké zdravotnícke 
zariadenie nevykonáva plánovanú operáciu 

- nedalo sa operovať 
- čo sa týka stravy sme dávali pripomienky za zamestnancov 
- dúfam, že ste odovzdali všetky pripomienky čo sa týka stravy 
- aj pán riaditeľ nemocnice povedal, že nie je spokojný ako sa to sprevádzkovalo 
- veľký je rozdiel v tom aký zmysel má Ing. Novotný čo vyštudoval a čo robí, výsledky 

jeho práce biznismena sú odlišné s mojimi 
- je zarážajúce , že sú tu myšlienky, ktoré mňa v živote ani nenapadli - prelievanie zisku, 

optimalizácia, navyšovanie zisku k dcérskym spoločnostiach asi v tom je skvelý 
- ja som lekár, mám humánne povolanie a ten výkon lekára robím doteraz 
- Silicea s.r.o. je rehabilitačná ambulancia, ktorú vlastnila moja kolegyňa Šimková, ktorá 

sa rozhodla odísť do dôchodku 
- VÚC s pánom MUDr. Suchým nás oslovil, že tá potreba v Poprade je a či by sme                 

to nevedeli zastrešiť 
- som tam odborný garant to, že som konateľ je to s.r.o. nijak inak sa to obchodne neriešilo 
- žiadna zmluva nemocnice so Siliceou neexistuje 
- to možno ty vieš ako sa prelievajú, ako sa optimalizujú a kde sa môže spraviť biznis 
- je tam zamestnaná MUDr. Galková je šikovná, poskytuje zdravotnú starostlivosť 

Popradu 
- popradská rehabilitácia v Poprade bola počas COVID zatvorená 
- vieme aké tam boli škandály 
- ešte pred tromi mesiacmi nemali atestovaného lekára 
- pozerám sa na to fungovanie s iným perimetrom, nie biznisovým. 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- MUDr. Ščurka veľa pravdy povedal 
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- v predstavenstve budem reagovať a žiadať vysvetlenie od riaditeľa 
- pravdepodobne už robí pán riaditeľ opravné kroky 
- personálny problém tu je tiež 
- pri zisku máme svoj podiel a je určený pre ďalší rozvoj nemocnice 
- chcem poprosiť pána poslanca, aby neurážal ľudí konkrétne majoritného vlastníka 
- AGEL jednoznačne chce udržať rozvoj našej nemocnice 
- ak pôjdeme cestou, že chceme zisk použiť na riešenie krízy v meste, tak ten vlastník 

uváži, že naše spoločné záujmy partnerov sa rozchádzajú 
- nestotožňujem sa s rozdelením zisku 
- sme partneri a ako partneri by sme sa mali správať. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- MUDr. Dzurňáková hovoríš, že si humánna, ale podľa môjho názoru by si nemala 
problém vysťahovať deti z MŠ na ulicu len, aby si si naplnila DSS-ku svojimi klientami 
a robila takýto  humánny biznis 

- mám konzultácie s inými odborníkmi na túto tému 
- tým, že sme minoritný akcionár tak neznamená, že nás majoritný musí tak dusiť tým, 

že sa tam kryli straty a neboli dodnes vyrovnané  
- myslím si, že keby som tam mohol realizovať audit, ktorý tam chcem realizovať 

a pravdepodobne sa to podarí a či to pôjde formou nejakého trestného oznámenia                     
na neznámeho páchateľa 

- nemáš pocit pán primátor, že je to trošku na hrane menovaných trestných porušení 
- ak by sa preukázalo, že sa odlievajú peniaze preč, tak sa obchádza mesto 
- dávno sme mohli inkasovať nájom a opraviť z nich budovy slovami pána Lešundáka 

vybydlené 
- nestaráme sa o svoju budovu 
- nemocnica platí legitímne nájom evanjelickej cirkvi a viete za čo aj aký je 
- ak si optimalizujem svoj zisk a som povinný preukázať či som to urobil legitímnym 

spôsobom alebo nie 
- pokiaľ nie finančná správa mi naparí pokutu alebo idem za tým pánom ako sa volá                

ten fešák Naši ľudia Baštrnákom a pekne sa správame jeden k druhému, cvičím na dvore 
- viem, že idem pod kožu 
- ako je možné, že zástupca obchodnej firmy je v štatutárnych orgánov a v dozornej rade 

za mesto a zároveň aj za zamestnancov 
- je to konflikt záujmov 
- všetky zmluvy s tretími stranami by sme mali vidieť 
- videl som akým spôsobom ste pán primátor pred rokmi po voľbách predĺžili výpovednú 

lehotu z troch rokov na 20 rokov 
- čím došlo ku viacerým porušeniam 
- jediná ospravedlnenka bola, že ste to mysleli dobre 
- nemalo nové MZ na to mandát, aby to urobilo? 
- môžeš si zo mňa robiť to, že som nejaký vagoš, ktorý tu každého uráža  
- iný boj, iné nástroje nemám, iba takto 
- musím ísť pod kožu 
- pán primátor Vy môžete vedieť kam idú peniaze. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nie si mi pod kožou, si mi na koži 
- môžete konať čokoľvek Ing. Novotný 
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- dávno ste x trestných oznámení na všetkých mali dať 
- všetkých 19 poslancov dvihlo ruku za, keď sa rozhodovalo o akcionárovi                                  

tejto nemocnice 
- urobili sme nejaký krok 
- pre mňa je podstatné, že 540 zamestnancov má prácu 
- v septembri tu budete mať na MZ v programe problém omnoho väčší ako je fungovanie 

nemocnice 
- tiež je to obchodná spoločnosť. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- poukazuje sa vždy na rovnaké problémy, ktoré sa neriešia 
- podporujem pani poslankyňu Kravecovú 
- poukazoval som na fasády na spadnuté múry 
- neurobilo sa nič 
- vraciame sa k tým istým problémom 
- prečo to neurobí sociálny podnik 
- pán primátor vy porovnávate neporovnateľné, jablka s hruškami 
- pri Ing. Novotnom poukazujete na to, ako rozhodoval v súkromných firmách o ziskoch 

a stratách 
- vy tu naznačíte, že je nejaká optimalizácia daní vo firme kde má majetkovú účasť mesto 
- bol by som trošku opatrný v tej veci 
- MUDr. Dzurňáková nespomínali ste, že okrem funkcie konateľky vašej je tam aj pán 

Pišoja konateľ, predseda predstavenstva pán Smatana vykonáva tú istú činnosť                        
ako levočská nemocnica 

- nevzťahuje sa náhodou na takúto činnosť zákaz konkurencie a kto dá ten podnet                        
na konkurenčné prostredie pán Pišoja na druhú firmu, kde je Agel jediným spoločníkom 

- necháva sa zisk na čerpanie eurofondov, v akej sume ste to tam nechali. 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- môže sa použiť na čerpanie eurofondov. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- zhruba v akej sume ste to tam prerozdeľovali? 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- zisk bol 1 133 374 eur 
- nerozdelený zisk sa previedol na 429 
- všetky peniaze sa v budúcnosti môžu použiť či už na plán obnovy, na rekonštrukcie, 

opravy, ktoré bude nutné v tejto nemocnici do budúcna urobiť 
- v meste Prešov sa zaoberajú čo s obchodnou spoločnosťou, ktorá je v strate 
- buďme radi, že máme všetky tri spoločnosti v zisku. 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- spoločnosť Agel sa uchádza o peniaze, má spracované konkrétne projekty 
- spoločnosť Agel má projekt a ráta aj s našou nemocnicou v Levoča 
- dokonca sa jedná o vybudovanie nového pavilónu. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- posuňme sa ďalej do ďalšieho bodu rokovania a zoberme správu na vedomie. 
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JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka) 
- upozorňujem poslancov, že obchodná spoločnosť sa riadi obchodným zákonníkom 
- sú nastavené parametre, na FINSTAT-e má nemocnica zverejnené zbierky listín, všetky 

dokumenty z ktorých sa dá čítať 
- uznesenia sú nevykonateľné 
- môžeme uložiť povinnosť členovi dozornej rady schválenému za mesto, aby v tomto 

smere konal. 
 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- predseda dozornej rady PhDr. Mgr. Cvoliga mi povedal, že mu bolo povedané z vedenia 
nemocnice, že sa jedná o obchodnú informáciu, ktorú mi nebudú sprístupňovať 

- máme návrhovú komisiu, nech to učeše do vykonateľnej podoby 
- chcem vedieť čo sa tam deje, keď tam dorazí balík peňazí z poisťovní, prečo to ide                   

do firiem, ktoré vykonávajú rovnakú činnosť ako vykonávajú zamestnanci                            
našej nemocnice. 

 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Správa o hospodárení Nemocnice Agel Levoča a.s. rok 2021 

Hl. za  4 proti  2 zdr  6  nehl 3 = neschválené 
/kladne formulovaný návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ schválený/ 

 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného: MZ žiada 
zástupcu Valného zhromaždenia za mesto, aby požiadal vedenie Nemocnice Agel Levoča a.s. 
o sprístupnenie zmlúv s tretími stranami o poskytnutie zdravotných služieb, nákupu liekov, 
dopravných služieb a nákupy materiálov. 
T: 23.06.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Správa o hospodárení Nemocnice Agel Levoča a.s. rok 2021 

Hl. za  3 proti  3 zdr  5  nehl 4 = neschválené 
/kladne formulovaný návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ schválený/ 

 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Ing. Róberta Novotného: MZ žiada 
zástupcu vo Valnom zhromaždení za mesto, aby požiadal na najbližšom zasadnutí                                 
VZ prerozdelenie zisku z HV za rok 2021. 
T: 23.06.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Správa o hospodárení Nemocnice Agel Levoča a.s. rok 2021 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 1  
 
MZ berie na vedomie Správu o hospodárení Nemocnice Agel Levoča a.s. rok 2021. 

T: 23.06.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA       
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6. Nakladanie s majetkom mesta 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- kúpa nehnuteľností do vlastníctva mesta 
- od Rímskokatolíckej cirkvi 
- od pani Boženy Tóthovej, pani Zuzany Havrilkovej a pána Miloslava Kudašíka. 

 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 1330/4 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
6 m2, evidovaný na LV č. 6 v k. ú. Levoča, vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť 
Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 52, 054 01 Levoča, IČO 31966314, v celosti, pre Mesto 
Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 15,00 eur/m2, za účelom majetkoprávneho 
vysporiadania vlastníctva pozemku, ktorý je zastavaný miestnou komunikáciou a chodníkom 
na Štúrovej ulici v Levoči.  
T: 31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča, a to pozemku                 
parc. č. KN-E 6676 – tr. tráv. porast, s výmerou 335 m2, ktorý je zapísaný v KN na LV č. 4523  
na Boženu Tóthovú, rod. Pitoňáková, nar. 10.5.1944, bytom Svätoplukova č. 14, Štúrovo, 
v podiele 1/3-ina a na Zuzanu Havrilkovú, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, 
Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrašová, v podiele 1/3-ina, pre Mesto Levoča, IČO: 
00329321, za kúpnu cenu 10,00 eur/m2, za účelom realizácie stavby pod názvom 
„Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – kúpa nehnuteľností 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Levočské kúpele, k. ú. Levoča, a to pozemku                    
parc. č. KN-E 6676 – tr. tráv. porast, s výmerou 335 m2, ktorý je zapísaný v KN na LV č. 4523  
na Miloslava Kudašíka, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v podiele 1/3-
ina, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 15,00 eur/m2, za účelom realizácie 
stavby pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa“. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 
- žiadosť pani Márie Kaliášovej o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta 
- nachádza sa za stavbou jej  garáže 
- ďalším bodom je žiadosť Júliusa Hudáčka, ktorý má zámer vybudovať na sídlisku 

Západ bytový dom s občianskou vybavenosťou PARKHILL podľa projektovej štúdie 
- súhlasil s odkúpením všetkých pozemkov nevyhnutných na realizáciu jeho zámeru 
- ďalším bodom je žiadosť pána Petra Žigu, ktorý má záujem nadobudnúť parcelu                    

vo vlastníctve mesta do svojho vlastníctva 
- nesúhlasila majetková komisia, ani MR 
- ďalším bodom ide o žiadosť Poľovníckeho združenia Levoča o kúpu pozemku                     

vo vlastníctve mesta v lokalite Levočská Dolina pri lesnej škôlke 
- ide o zámer zriadiť zariadenie rozrábky, kde by malo dochádzať k dočasnému 

uskladneniu ulovenej zveri 
- majetková komisia nesúhlasila 
- MR súhlasila, ale za sumu 10 eur/m² výmery a zriadiť predkupne právo mesta                           

za rovnakú kúpnu cenu 
- ďalším bodom je vyhlásenie obchodno-verejnej súťaže na predaj objektu Bašty V. 

a pozemku, na ktorom je táto stavba postavená 
- mesto dalo vypracovať znalecký posudok, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu                          

tejto nehnuteľnosti aj s pozemkom na 50 200 eur. 
 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemkov v lok. sídl. Západ,                       
k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/294 - ost. pl., s výmerou                 
19 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 2868/293 - ost. pl., s výmerou 19 m2, ktoré 
boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 35/2022, vyhotoveného dňa 24.5.2022 
geodetom Ing. Petrom Garnekom (ďalej len „GP č. 35/2022“), od pozemku                                  
parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 2 5796 m2, ktorý je v KN zapísaný                                     
na LV č. 1, na Mesto Levoča, v celosti, pre Mgr. Máriu Kaliašovú, rod. ■■■■■■,                             
nar. ■■■■■■, bytom ■■■■■■, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 40,00 euro/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sú pre mesto nepotrebné, 
nevyužiteľné, zasahujú do svahu so zlým prístupom, nachádzajú sa v bezprostrednom susedstve 
pozemku parc. č. KN-C 2868/64, na ktorom je postavená stavba garáže súp. č. 3467 
a pozemkov parc. č. KN-C2868/63 a parc. č. KN-C 2868/211, na ktorom je postavená stavba 
garáže súp. č. 3466 vo vlastníctve žiadateľky, pričom žiadateľka má zámer na pozemkoch 
zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcim garážam, čím si zväčší manipulačný priestor garáží.  
T: 31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- je pekné, že niekto chce stavať 
- sídlisko Západ je predimenzované množstvom obyvateľov a najmä čo sa týka množstva 

motorových vozidiel 
- plocha dnes slúži ako parkovisku 
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- kam dáme všetky tie autá 
- pribudnú ďalší obyvatelia a ďalšie autá v tých bytových domoch 
- obávam sa, že dôjde ku kolapsu na sídlisku Západ nielen z hľadiska parkovacej politiky, 

ale aj prístupu na sídlisko 
- hlavný príjazdový most je v havarijnom stave 
- ak sa bude opravovať ostanú iba dve príjazdové cesty 
- smerom k potoku pán Petrek urobil plot a to miesto je neprehľadné 
- to miesto je veľmi kritické 
- budeme musieť riešiť nielen dopravnú situáciu, ale aj parkovaciu 
- ak sa k tomu urobia kroky budem za. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- prvá požiadavka bola zameniť 
- nepotrebujeme vlastniť zámenou tento pozemok, kde je panelová plocha, kde boli 

základy tretieho objektu bývalého Texonu rôznou suťou zasypané a prekrývajú                        
iba to čo je pod zemou. 

 
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ) 

- ak by sme predávali pozemok nevidím tu predkupne právo, aby to o pár rokov nepredal 
so ziskom. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- je to možné 
- schvaľujete uzavretie Zmluvu o budúcej zmluve  
- slúži ako podklad pre prípadne územné stavebné konanie a na samotnú výstavbu 
- predkupne právo by bol závažným problémom pri čerpaní úveru. 

 
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ) 

- len, aby projekt neostal iba na papieri a on to predá niekomu inému na iný účel. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- súhlasil by som s predkupným právom aj keď môže spôsobovať problémy pri čerpaní 
úveru. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- čo sa týka predkupného práva súhlasím s Mgr. Drahomireckým 
- ide stavať bytový dom a bude byty odpredávať, a preto predkupné právo neprichádza 

do úvahy v tomto smere 
- pre mesto bola lepšia výmena 
- skúsiť s ním odkomunikovať, aby tam zachoval prípadne zveľadil tie parkovacie 

miesta, nejaké viacpodlažné parkovacie miesta 
- mesto nebude mať peniaze na takéto veci 
- bude pravdepodobne predávať byty do osobného vlastníctva 
- budeme si vedieť porovnať dopyt aj po takom bývaní . 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- jeden podobný projekt tu už bol a slúži svojmu účelu. 
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MUDr. Pavol Ščurka (poslanec MZ) 
- zvýši sa portfólio ubytovania v Levoči  
- pozemok by nebol lepšie využiteľný 
- zvýšia sa nám ubytovacie kapacity v meste 
- plne to podporujem 
- dávajme prednosť bytom ako parkoviskám. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- chcela by som poukázať na to parkovanie áut a porovnať s počtom garáži 
- garáže sa poskupujú na biznis 
- majitelia svojich vozidiel dokonca aj firemných parkujú vonku, nikto negaražuje 
- bolo by dobré keby sa zo strany mesta zrobil kontrolný orgán a občas urobil kontrolu 

ľudí, kde parkujú a koľko miesta zaberajú na sídlisku a čo majú v garážach, že prečo 
neparkujú v nich. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- je to plne v kompetencií mestskej polície. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- z časti súhlasím s pani Kravecovou a z časti nie 
- nevyhneme sa zmene parkovacej politiky v meste 
- možno motivujeme ľudí 
- chápem, že sú to ľudia z bytoviek a nemôžeme im zazlievať, že majú garáže                             

na remeselnú činnosť, relaxačnú, oddychovú a podobne. 
 
Miroslav Dunčko (poslanec MZ) 

- obdobie výstavby, dokedy by to chcel stavať 
- nedá sa inde zameniť na nejakom inom pozemku? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- mestu nie je potrebné ten pozemok s panelmi vlastniť 
- investor sa bude vedieť postarať, aby tento pozemok slúžil na parkovacie účely                        

pre obyvateľov sídliska. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- momentálne je ten projekt súčasťou štúdie. 
 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- zdieľam podobný názor ako pán Dunčko 
- ponúknuť iný pozemok 
- sú ďalší záujemcovia, ktorí chcú stavať vzadu za gréckokatolíckym kostolom 
- zahustíme priestor 
- budeme s tým mať problém do budúcna. 

 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- pozemok je vhodný z hľadiska zahusťovania 
- zóna sa nijak nevyužíva 
- snažil by som sa využiť stavbu, aby sa tam urobil chodník 
- spraviť to tak, aby sa splnili verejné ciele 
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- ušetrili by sa mestské peniaze 
- ide o zmenu územného plánu 
- nečakajme, že sa tam bude stavať budúci mesiac. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- súhlasím 
- na majetkovej komisii bolo povedané, že strecha bytového domu nebude prevyšovať 

ostatné bytovky.  
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- nie nebude. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- mesto by do budúcna pozemok nevyužilo, je to medza. 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- výškovo by to malo byť na úrovni toho bytového domu, kde bola lekáreň Barborka. 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- celý projekt je podmienený zmenou územného plánu, ktorá vyhodnotí vhodnosť 
a možnosť výstavby 

- pripomienky sa budú verejne aj odborne schvaľovať. 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- niektoré mestá už majú poplatok za rozvoj  
- z tých prostriedkov sa osvetlenie alebo ostatné veci ako vyvolané investície niektorých 

akcií dávajú. 
 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  13 proti  0 zdr  2  nehl 0 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 ako budúcim 
predávajúcim a Júliusom Hudáčkom, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 
Spišská Nová Ves, SR ako budúcim kupujúcim s týmito podstatnými obsahovými 
náležitosťami zmluvy: 

- Záväzok budúceho kupujúceho dať na vlastné náklady vypracovať geometrický plán              
na oddelenie časti pozemku parc. č. KN-C 2888/308 – zast. pl., k. ú. Levoča v rozsahu 
nevyhnutnom na realizáciu stavby „Bytový dom s občianskou vybavenosťou PARKHILL“ 
(cca. 1 600 m2); 

- Záväzok budúceho predávajúceho previesť vlastníctvo takto oddeleného pozemku                     
na budúceho kupujúceho, a to tak, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými 
stranami dôjde po doručení výzvy budúceho kupujúceho budúcemu predávajúcemu                    
na uzavretie kúpnej zmluvy a v lehote do 30 dní odo dňa schválenia predaja oddeleného 
pozemku Mestským zastupiteľstvom v Levoči; 

- Záväzok budúceho kupujúceho uhradiť budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu za predmet 
prevodu v dohodnutej lehote vo výške 40 eur / m2; 
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v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetný pozemok              
je pre mesto samostatne nevyužiteľný, je členitý, svahovitý, nachádza sa v bezprostrednom 
susedstve pozemku parc. č. KN-C 2888/309 vo výlučnom vlastníctve budúceho kupujúceho                
a realizáciou investičného zámeru dôjde k významnému funkčnému i vzhľadovému 
zhodnoteniu územia, pričom výstavba bytov je v súlade s dlhodobým záujmom mesta Levoča. 
T: 31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  2 proti  1 zdr  10  nehl 2 = neschválené 
/kladne formulovaný návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ schválený/ 

 
MZ neschvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Bottovej –               
parc. č. KN-E 7067/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 13 m2, t. č. zapísaného v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča pre Petra Žigu, rod. ■■■■■■,                                
nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, 054 01 Levoča, SR, v celosti (1/1), za kúpnu cenu 40 
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 rodinného 
domu s. č. 654 vo vlastníctve kupujúceho.  
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- v majetkovej komisií bolo nesúhlasné stanovisko 
- absentuje mi stanovisko dcérskej firmy Lesy mesta Levoča aj pri zjazdovkách pre deti 

čo urobila firma Arprog 
- žiadal som do MZ stanovisko firmy, kde má 100% účasť mesto a nebolo doručené. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- ani mestu nebolo doručené. 
 

JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 
- jedná sa o cudzí poľovný revír 
- zo susedného poľovného revíru sa tam bude voziť zdravotne závadná zver 
- je tam biokúpalisko 
- čo sa jedná odvozu, je to v centre zastavaného územia 
- treba rešpektovať aj existujúci nájomný vzťah Lesy mesta  
- ťažko mi vydať rozhodnutie. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- aj z dôvodu opatrnosti na MR vznikol návrh do budúcna 
- došlo k úprave ceny ale predkupne právo mesta je za rovnakú výšku 10 eur/m². 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- dal by som tam niečo silnejšie 
- to predkupne právo nám pri petíciách, sťažnosti nepomôže 
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- mesto má kopec pozemkov na okraji lesa 
- kupovali sme od Kisu pozemok. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- pozemok konkrétne od Kisu do budúcna TSML budú potrebovať 
- starostlivosť o zver musí byť vykonávaná na území mesta. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- podľa zásad hospodárenia je minimálna kúpna cena 20 eur 
- prečo je znížená kúpna cena? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- táto suma je akceptovateľná pre všetky tri strany. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- v rokovaniach nebola možnosť dlhodobého nájmu za jedno euro 
- podporil by som to 
- na mestskú firmu vždy máme dosah 
- je to právnická osoba, poznáš stanovy, aké majú podmienky, postup pri predaji? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- preto predkupne právo, keď sa rozhodnú to predať 
- v septembri budeme na MZ omnoho väčší problém riešiť 
- budú tam umiestnené mraziace boxy na uskladnenie. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- potravinové práva a narábanie so živočíšnymi odpadmi 
- kanál tam nie je.  

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- inžinierske siete nie sú dostupne priamo na pozemku 
- ak by to prešlo a zariadenie rozrábky by bolo vybudované jednoznačne s novou 

elektrickou, vodovodnou a kanalizačnou prípojkou, ktoré sú k dispozícií. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- je to susedný pozemok s biokúpaliskom? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- nie ešte ich oddeľuje cesta. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- netrebalo by súhlasné stanovisko Arprogu? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- mesto je v narábaní so svojim majetkom slobodné 
- ulovená zver sa privezie, uloží sa do chladiaceho zariadenia, odoberú sa vzorky 
- je tam uzavretá v uzavretom boxe 
- von nie je nič. 
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Miroslav Dunčko (poslanec MZ) 
- neviem čo je lepšie predaj alebo nájomná zmluva? 

 
Mgr. Drahomirecký (vedúci OM) 

- nájom je technicky možný, ale môže byť realizovateľný až v septembrovom MZ 
- ak neprejde návrh, budeme riešiť takúto alternatívu. 

 
MUDr. Pavol Ščurka (poslanec MZ) 

- je podmienkou prevádzkovania poľovného združenia mať takéto zariadenie? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- je nejaká zmena predpisov, legislatívy uvádzania, len neviem či to presne poviem, 
takejto ulovenej zveri do obehu 

- každé poľovné združenie musí mať takéto zariadenie zriadene niekde. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- rozrábky fungujú aj teraz, v záhradách rodinných domov 
- v menšom rozsahu 
- v rámci plnenia legislatívnych opatrení na zamedzenie šírenia afrického moru 

ošípaných bolo združenie nútené pristúpiť k zaobstaraniu troch chladiarenských 
zariadení na uskladnenie diviny 

- zámer je mať to na jednom mieste a vo veľkom. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- pozerám na osobitný zreteľ 
- osobitný dôvod mi nenapĺňa podstatu  
- mor tu môže byť niekoľko rokov 
- je to dočasné 
- ak by súhlasili s nájmom nemám s tým problém 
- do nájmu na dobu neurčitú za jedno euro. 

 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- poľovnícke združenie vykonáva verejnoprospešnú činnosť 
- nerobia to dobrovoľne, robia to podľa toho čo im nariadil zákon 
- nerobia to ani pre peniaze 
- možno preto to chcú kúpiť, aby mali chránenú tú investíciu a aby niečo ostalo ďalším 

pokoleniam poľovníkov 
- som za odpredaj  
- navrhujete 10 eur,  podľa mňa je to viac ako by bolo dobré. 

 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  12 proti  0 zdr  1  nehl 2 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov uzavretie Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 ako budúcim 
predávajúcim a Poľovníckym združením Levoča, Kláštorská 19, 054 01 Levoča, IČO: 
35524219 ako budúcim kupujúcim s týmito podstatnými obsahovými náležitosťami zmluvy: 
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- Záväzok budúceho kupujúceho dať na vlastné náklady vypracovať geometrický plán                   
na oddelenie časti pozemku parc. č. KN-E 6886 – orná pôda, k. ú. Levoča v rozsahu 
nevyhnutnom na umiestnenie chladiarenských boxov a realizáciu zariadenia                          
tzv. „rozrábky“; 

- Záväzok budúceho predávajúceho previesť vlastníctvo takto oddeleného pozemku                    
na budúceho kupujúceho, a to tak, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými 
stranami dôjde po doručení výzvy budúceho kupujúceho budúcemu predávajúcemu                      
na uzavretie kúpnej zmluvy a v lehote do 30 dní odo dňa schválenia predaja oddeleného 
pozemku Mestským zastupiteľstvom v Levoči; 

- Záväzok budúceho kupujúceho uhradiť budúcemu predávajúcemu kúpnu cenu za predmet 
prevodu v dohodnutej lehote vo výške 40 eur / m2; 

v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že predmetný pozemok             
je umiestnený mimo zastavaného územia obce v blízkosti lesnej škôlky, pre mesto                                
je samostatne nevyužiteľný, svojou polohou je však vhodný na umiestnenie tohto druhu 
zariadenia, keďže umožňuje bezproblémový prístup kafilérneho auta pre odvoz kadáverov 
diviačej zveri a napojenie na potrebné inžinierske siete (voda, elektrická energia a verejná 
kanalizácia), ktoré budúci kupujúci zrealizuje na vlastné náklady z dôvodu nutnosti plnenia 
legislatívnych opatrení na zamedzenie šírenia afrického moru ošípaných, a ide teda o verejný 
záujem. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- návrh na predaj objektu Bašty. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- pri obchodno-verejnej súťaži je tam aj zábezpeka či len ponuka? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- je tam podmienka zloženia finančnej zábezpeky. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- na účet mesta? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- áno. 
 

JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 
- v podmienkach súťaže by som to vypustil. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- býva to tam dávané kvôli zabezpečeniu podpísaniu kúpnej zmluvy. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- poukazoval som na tie zábezpeky v minulosti. 
 
PaedDr. Ľubomír Repaský 

- v zmluve má mesto ošetrené aj využitie alebo účel? 
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- je to hradobný systém zaradený do UNESCA. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- účel sme v minulosti dali do kritérií 
- nie je to vymáhateľné 
- je to súčasť mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá neumožňuje tam urobiť akúkoľvek 

prevádzku 
- nevieme ho obmedziť iným spôsobom. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- je tam prejavený záujem alebo je to predaj nadbytočného majetku, o ktorý sa nevieme 
postarať? 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- iniciatíva ide na podnet záujemcu 
- súhlasím s tým 
- je to architekt a chce tam ateliér 
- ak by vyšla zo súťaže aj vyššia ponuka nebudem za ňu hlasovať, lebo dôležitý je účel 
- oslovil nás jeho zámer. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- podporím tento návrh 
- tie bašty už do budúcna do vlastníctva mesta nedáme. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- je to objekt oproti evanjelickému cintorínu  
- ide iba o tu samotnú stavbu 
- vymenila sa strešná krytina, okná, nie sú tam inžinierske siete. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- je tam prístup? 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- áno z Kukučínovej ulice. 
 
MUDr. Pavol Ščurka (poslanec MZ) 

- je to národná kultúrna pamiatka? 
 

Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 
- je to súčasťou hradobného systému.  

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

Hl. za  14 proti  0 zdr  1  nehl 0 
 
MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča,                    
v lok. Probstnerovej cesty  a to: stavby s. č. 3554 – Bašta V., postavenej na pozemku               
parc. č. KN-C 849/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 42 m2 a pozemku parc. č. KN-C 849/3 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 42 m2 , t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva 
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č. 1 k. ú. Levoča formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1,              
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a  podmienky súťaže               
podľa prílohy č. 1. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- mesto zrealizovalo výstavbu dvoch nájomných bytových domov na ulici Potočnej  
- ide o predaj zariadenia pre spoločnosť VSD 
- zriadiť vecné bremeno bezodplatne, aby toto zariadenie bolo uložené na pozemkoch                

vo vlastníctve mesta. 
 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – predaj nehnuteľností 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj elektro-energetického zariadenia 
- SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy vybudovaného v rámci stavby  „Výstavba 
dvoch nájomných bytových domov v Levoči“ v katastrálnom území Levoča, lok. ul. Potočná, 
na pozemkoch parc. č. KN-C 3056/16, KN-C 3056/29, KN-C 3056/30 a KN-C 3056/39,                    
pre Východoslovenskú distribučnú, a. s.,  IČO: 36599361, so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice 
(„VSD“), za kúpnu cenu 11 077 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona                    
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzané elektro-energetické zariadenie zrealizovala VSD na náklady mesta Levoča 

v súlade so Zmluvou o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy uzavretou 
dňa 20.10.2020 medzi VSD ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy a mestom Levoča 
ako žiadateľom o pripojenie; 

- prevádzané elektro-energetického zariadenie VSD prevádzkuje a užíva v súlade so Zmluvou 
o prevádzkovaní a užívaní elektroenergetických zariadení uzavretou dňa 21.01.2021 medzi 
mestom Levoča ako vlastníkom elektroenergetického zariadenia a VSD                                       
ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy („Zmluva o prevádzkovaní“); 

- v zmysle Čl. X Zmluvy o prevádzkovaní vlastník elektroenergetického zariadenia má právo 
požiadať VSD o odkúpenie elektro-energetického zariadenia a VSD je povinná na základe 
žiadosti vlastníka elektroenergetického zariadenia uzatvoriť Kúpnu zmluvu v prípade,                    
že elektroenergetické zariadenie je v technicky vyhovujúcom stave; VSD má na  kúpu 
elektro-energetického zariadenia predkupné právo.  

T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva o zriadení vecného bremena 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Výstavba dvoch nájomných bytových domov 
v Levoči“   zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., 
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IČO: 36599361, so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice ako oprávnenej z vecného bremena, 
spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Potočná v Levoči:  
 parc.  č. KN-C 3056/16 - zast. pl. a nádv., s výmerou 3 326 m2 ; 
 parc.  č. KN-C 3056/29 - zast. pl. a nádv., s výmerou    603 m2 ; 
 parc.  č. KN-C 3056/30 - zast. pl. a nádv., s výmerou      78 m2 ; 
 parc.  č. KN-C 3056/39 - zast. pl. a nádv., s výmerou 1 956 m2 ; 

vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva                   
č. 1 k. ú. Levoča: („slúžiace pozemky“) umiestnenie elektro-energetického zariadenia -     
SO 02 Rozšírenie NN distribučnej sústavy v rozsahu podľa geometrického plánu č. 135/2022 
vyhotoveného dňa 26.05.2022 spoločnosťou GEOS Košice, s. r. o., so sídlom Gemerská 
2068/3, Košice – mestská časť Juh 040 11, IČO: 36 589 934, K. Polačekovou, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 30.05.2022 pod č. G1-197/22;  
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd 

oprávneného z vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe 
a opravách elektro-energetického zariadenia; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv 
z vecného bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení.      
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 
- ide o uzavretie riadnej zmluvy o zriadenie vecného bremena bezodplatne pre IBV Krupný 

jarok 
- ďalším bodom je žiadosť spoločnosti STEFE THS o rekonštrukciu časti distribučnej siete 

VSD a to prekládku a presmerovanie NN káblových vedení a zrušenie existujúcej skrine                 
a nahradenie novou 

- upozorňovali sme na to  
- jedna sa o uzavretie zmlúv 
- ďalším bodom je pokračovanie vo výstavbe cykloturistického chodníka v smere                            

na Levočskú Dolinu chýbajúcou treťou etapou je potrebné preklenúť koryto Levočského 
potoka v časti pod bývalou nemocničnou chatou  

- správcom vodného toku ja Slovenský vodohospodársky podnik 
- vlastníkom je SR 
- ide o uzavretie zmlúv 
- ide o most pre peších turistov a cykloturistov. 
 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „LEVOČA - IBV KRUPNÝ JAROK – I. ETAPA“ 
uzavretie Zmluvy o   zriadení vecného bremena medzi JUDr. Ladislavom Pavlanským,                  
rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale bytom ■■■■■■, Harichovce, SR ako povinným z vecného 
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bremena a Mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča, SR ako oprávneným 
z vecného bremena spočívajúceho v povinnosti povinného z vecného bremena:   

- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 2887/17 – orná pôda s výmerou 8 354 m2, nachádzajúcom 
sa v katastrálnom území Levoča, vo výlučnom vlastníctve povinného z vecného bremena 
(ďalej aj ako „slúžiaci pozemok“) umiestnenie stavby dažďovej kanalizácie a rozvodu     
STL plynovodu v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby LEVOČA -            
IBV KRUPNÝ JAROK – I. ETAPA“, vypracovanej Ing. arch. Lukášom Sečkom, 
autorizovaným architektom, so sídlom Sadová 10, 054 01 Levoča v rozsahu                       
podľa Geometrického plánu č. 67/2022 vyhotoveného dňa 09.06.2022 spoločnosťou 
Geoplán, spol. s r. o., so sídlom: L. Svobodu 4885/91, 058 01 Poprad, IČO: 31 693 598; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiaci 
pozemok, prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby 
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavieb dažďovej 
kanalizácie a rozvodu STL plynovodu; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej 
osobe vo výkone jeho práv z vecného bremena; 

na dobu neurčitú, bezodplatne a v súlade s § 9, ods.2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení. 
T: 31.08.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  14 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“), 
Východoslovenskou distribučnou, a. s., IČO: 36 599 361, so sídlom: Mlynská 31,                        
042 91 Košice ako budúcou oprávnenou z vecného bremena a spoločnosťou STEFE THS,               
s. r. o., IČO: 36 045 403, so sídlom: Okružná 42/9, 050 01 Revúca ako investorom za týchto 
podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
(ďalej len „Zmluva“): 
a) v súvislosti so stavbou AKUMULAČNEJ NÁDRŽE na teplú vodu zrealizuje investor                     

na pozemku nachádzajúcom sa  v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. J. Francisciho,                 
na časti parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 25 m2 (vrátane 
ochranného pásma) na vlastné náklady stavebný objekt SO 02 PREKLÁDKA                             
NN KÁBLOV v súlade s celkovou situáciou stavby s názvom: „AKUMULAČNÁ NÁDRŽ 
ÚK PLYNOVÁ KOTOLŇA ZÁPAD 2, LEVOČA, výkresom č. 1 vypracovaným                         
Ing. Petrom Liptákom v apríli 2022;    

b) po zrealizovaní stavebného objektu investor zabezpečí na svoje náklady vypracovanie 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie tohto stavebného 
objektu s vyčíslením rozsahu vecného bremena (ďalej len „geometrický plán“) a jedno 
vyhotovenie úradne overeného geometrického plánu predloží mestu v dohodnutej lehote;  

c) dojednanie zmluvnej pokuty spočívajúcej v záväzku investora zaplatiť mestu zmluvnú 
pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle písm. b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok nachádzajúci                         
sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. J. Francisciho  v Levoči: parc. č. KN-C 2888/1 
(„slúžiaci pozemok“); 



32 

 

e) obsah vecného bremena bude:  
- trpieť na slúžiacom pozemku  umiestnenie stavebného objektu SO 02 PREKLÁDKA NN 

KÁBLOV v súlade s celkovou situáciou stavby s názvom: „AKUMULAČNÁ NÁDRŽ 
ÚK PLYNOVÁ KOTOLŇA ZÁPAD 2, LEVOČA, výkresom č. 1 vypracovaným                       
Ing. Petrom Liptákom v apríli 2022;    

- trpieť vstup a vjazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej osoby na slúžiaci 
pozemok, prechod a prejazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej osoby       
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách  stavebného objektu; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej 
osobe vo výkone jej práv z vecného bremena; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
g) 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;     

h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
i) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutého 

pozemku; túto odplatu zaplatí mestu investor; 
j) právo mesta, budúcej oprávnenej z vecného bremena i investora od zmluvy odstúpiť 

v prípade porušenia zmluvy jednou zo zmluvných strán, 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: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  14 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 STEFE THS, s. r. o., IČO: 36 045 403, so sídlom: Okružná 42/9, 050 01 Revúca 
ako budúcou oprávnenou z vecného bremena za týchto podstatných obsahových podmienok 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“): 
a) v súvislosti so stavbou AKUMULAČNEJ NÁDRŽE na teplú vodu zrealizuje budúca 

oprávnená z vecného bremena na pozemku nachádzajúcom sa  v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. J. Francisciho, na časti parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou cca 34 m2 (vrátane ochranného pásma) na vlastné náklady stavebný objekt                 
SO 03 OEZ (REKONŠTRUKCIA MERANIA) v súlade s celkovou situáciou stavby 
s názvom: „AKUMULAČNÁ NÁDRŽ ÚK PLYNOVÁ KOTOLŇA ZÁPAD 2, LEVOČA, 
výkresom č. 1 vypracovaným Ing. Petrom Liptákom v apríli 2022;    

b) po zrealizovaní stavebného objektu budúca oprávnená z vecného bremena zabezpečí               
na svoje náklady vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena                         
na umiestnenie tohto stavebného objektu s vyčíslením rozsahu vecného bremena (ďalej                 
len „geometrický plán“) a jedno vyhotovenie úradne overeného geometrického plánu 
predloží mestu v dohodnutej lehote;  

c) dojednanie zmluvnej pokuty spočívajúcej v záväzku budúcej oprávnenej z vecného bremena  
zaplatiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle 
písm. b) tohto uznesenia; 
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d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok nachádzajúci                       
sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. J. Francisciho  v Levoči: parc. č. KN-C 2888/1 
(„slúžiaci pozemok“); 

e) obsah vecného bremena bude:  
- trpieť na slúžiacom pozemku  umiestnenie stavebného objektu SO 03 OEZ 

(REKONŠTRUKCIA MERANIA) v súlade s celkovou situáciou stavby s názvom: 
„AKUMULAČNÁ NÁDRŽ ÚK PLYNOVÁ KOTOLŇA ZÁPAD 2, LEVOČA, výkresom 
č. 1 vypracovaným Ing. Petrom Liptákom v apríli 2022;    

- trpieť vstup a vjazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej osoby na slúžiaci 
pozemok, prechod a prejazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej osoby        
cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách  stavebného objektu; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej 
osobe vo výkone jej práv z vecného bremena; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
g) 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;     

h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
i) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutého 

pozemku;  
j) právo mesta i budúcej oprávnenej z vecného bremena od zmluvy odstúpiť v prípade 

porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, 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: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zriadenie vecného bremena 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje v súvislosti s plánovanou výstavbou stavby „Cykloturistický chodník Levoča, 
III. etapa“, pre stavebný objekt SO 02 – Premostenie (ďalej len „stavba“), uzavretie  Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“) medzi: Slovenskou 
republikou, v mene ktorej koná správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 
štátny podnik so sídlom: Martinská č 49, Bratislava – mestská časť Ružinov,  IČO 36022047, 
ako budúcim povinným z vecného bremena a Mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 
054 01 Levoča, IČO: 00329321, ako budúcim oprávneným z vecného bremena,                                        
za týchto podstatných podmienok:   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni stavebný objekt SO 02 Premostenie,                     

ktorý bude križovať neupravený vodný tok Levočského potoka tým, že sa na časti pozemku 
parc. č. KN-C 7228/15, podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“), ktorej 
spracovateľom je TATRA-MKKP, spol. s r.o. Poprad, osadí lávka pre peších a cyklistov; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie stavby 
s vyčíslením rozsahu vecného bremena, a doručí ho budúcemu  povinnému z vecného 
bremena v dohodnutej lehote;  

c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu je pozemok parc. č. KN-C 7228/15 
– vodné pl., o výmere 15633 m2; vo vlastníctve SR a správe Slovenského 
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vodohospodárskeho podniku, š.p., Banská Štiavnica, OZ Košice a ktorý je zapísaný                   
v KN na liste vlastníctva č. 2090  (ďalej len „zaťažený pozemok“);   

d) obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena bude:      
- trpieť na zaťaženom pozemku umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy 

a užívanie stavby; 
- trpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peší, vjazd, prejazd, vjazd vozidlami, 
mechanizmami  oprávneného z vecného bremena na zaťaženom pozemku, v súvislosti 
s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, res. inými stavebnými úpravami, 
terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účel opráv, údržby, kontroly stavby; 
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo budúcemu oprávnenému z vecného bremena vo výkone 
jeho práv z vecného bremena  podľa  zmluvy (ďalej len „vecné bremeno“); 

e) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej                   
odo dňa schválenia zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

f) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú, t.j. bez časového obmedzenia; 
g) vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú náhradu, ktorá bude stanovená v zmysle 

aktuálneho platného interného predpisu povinného z vecného bremena v čase uzatvorenia 
ostrej zmluvy o zriadení vecného bremena cca vo výške 300 eur bez DPH a to v prípade 
záberu do 100 m2, v prípade záberu nad 100 m2 bude náhrada za zriadenie vecného bremena 
stanovená podľa interného predpisu povinného z vecného bremena, t.j. podľa znaleckého 
posudku. K jednorazovej náhrade budú pripočítane náklady spojené s návrhom na vklad                     
do KN (66,00 eur) a náklady spojené s vyhotovením zmluvy (10,00 eur); 

h) touto zmluvou bude zriadené vecné bremeno in personam v prospech budúceho 
oprávneného z vecného bremena, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena 
spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena. 

T:  31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- bolo to už spomínané na začiatku tohto MZ 
- ide o zámer postúpiť práva užívania spoločného poľovného revíru na Poľovnícke 

združenie Levoča 
- má platnú zmluvu do roku 2028 
- išlo o valorizáciu tej odplaty za užívanie pozemkov začlenených do spoločného 

poľovného revíru  
- sadzby vidíte 
- schváliť postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Levoča Poľovníckemu 

združeniu Levoča 
- poveruje primátora mesta zvolať, zúčastniť a hlasovať vo Valnom zhromaždení. 

 
Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 

- v novembri 2019 pán Štrama doručil žiadosť do nového poľovného združenia natiahnuť 
37 ľudí 

- za 24 000 eur 3700 hektárov lesov, 6 eur/ha 
- odmietli ste túto ponuku 
- pán primátor povedal naše združenie má platnú zmluvu a bude platiť 
- dnes je na stole niečo čo nedosiahne ani 2 eura 
- včera ste mali niečo čo sa volá pracovná porada, tam sa zistí nálada a veselí                                

sa, že to ideme schváliť 
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- pán primátor si povedal JUDr. Murínovi, že si robí predvolebnú kampaň  
- je to predvolebná kampaň, ale tvoja 
- mám pocit, že si sa začal zase ľubkať so šéfom SMER-u v Levoči, ktorý je predsedom 

poľovného združenia 
- viem, že ste sa neľubkali a vyústilo to, slušne povedané k tvojmu odchodu z jednej 

strany 
- pred voľbami neviem prečo taký grant, že zvýšiť si dobrovoľne nájom, odplatu, odmenu 
- to bude super, zarobíme 
- ako nezávislý kandidát za primátora dostaneš pečiatky, že budeš mať podporu                  

SMER-u 
- takýmto spôsobom to čítam 
- chcem Vás požiadať, aby ste boli poslancami  
- budete sa ohrádzať, že tomu nerozumiete, tak na čo si išiel za poslanca 
- 6 eur ponúknutých pre 37 ľudí nie 
- 5 polesných, šéf lesov tí budú poľovať plus vybraní hostia 
- na faktúry, obchádza sa DPH, keď sa potrebuje vyčistiť nejaká evidencia rozdávajú                  

sa do tombol, toto nie 
- idete dať zabetónovať na 15 rokov zmluvu 
- si sa ma opýtal, či si myslím, že ovplyvňujete pán primátor rozhodnutia poslancov 
- JUDr. Murín sa následne stretol s jedným človekom, ktorý bol poslancom MZ, chcel 

zvrátiť situáciu nemocnice v prospech mesta a nie dakoho iného 
- poslanec mal jednu smolu, mal manželku, ktorá bola vedúcou finančného oddelenia 
- tá následne bola vystavená takému tlaku, že dodnes tá žena trpí depresiami a tiesňou 
- bývalý poslanec to adresoval JUDr. Murínovi 
- neovplyvňuješ poslancov, nechceš po nich nič, ale keď každého začnem konfrontovať 

kto z jeho rodiny, kde pracuje alebo on sám 
- nastane takáto situácia, že tu nebudeme mať jedného človeka čistého okrem mňa,                      

JUDr. Murína a ešte ďalších štyroch 
- zarezali ste 6 eur  
- mení sa legislatíva, je návrh nového zákona v parlamente, ktorý už neumožní 

poľovnému združeniu také manévrovacie schopnosti ako môžu urobiť teraz,                         
preto prišiel návrh, tak daj o ovečku viac, ta dá  

- namiesto toho, aby sa zapojovali všetci, bude tam iba elita 
- čo keď nové vedenie príde s myšlienkou zlúčiť režijný revír s poľovným revírom 

a pribrať ďalších ľudí nech sa starajú, nech platia, nech je poriadok v lese a nech                        
je hospodárstvo čisté 

- môže sa to stať 
- buďte naďalej poslancami 
- nevyhrážam sa Vám 
- nastavujem Vám zrkadlo a svietim na Vás reflektorom. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- pán primátor musím Vás poopraviť 
- pomáham Vám s predvolebnou kampaňou 
- tak ako som pustil vo videu 
- návrh uznesenia je tu argumentovaný za účelom zvýšenia náhrady za užívanie 

poľovných pozemkov vo vlastníctve mesta 
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- v novembri ste navrhli zvýšiť náhradu za užívanie poľovného revíra, ale ten návrh znie 
úplne inak bez otvorenia zmluvy, bez vypovedania starej zmluvy, tam sa iba doplnil 
dodatok 

- ste špecialista na tie dodatky 
- bolo uznesenie, že sa iba schvaľuje uzavretie zvýšenia náhrady za užívanie poľovného 

revíra na 3 eurá 
- na základe rokovaní a uznesení mi nekorešponduje zrušenie starej zmluvy 
- zaujímalo by ma s kým ste rokoval 
- viete kto bol prijímaný posledné dve členské schôdze do združenia 
- povedzte mená, neviete 
- poznáte stanovy 
- odovzdáme to na 15 rokov a my ako vlastníci poľovných pozemkov ani obraz, ani zvuk  
- vieš koľko je členov takých, ktorí nie sú vlastníkmi poľovného pozemku na území mesta 

Levoča 
- boli prijímaní a čakatelia osem, desať ročný, oni nie, prečo, lebo tak ako Ing. Novotný 

povedal, lebo medveď 
- od 1.1.2023 by mal do účinnosti nastúpiť nový zákon o poľovníctve, ktorý všetky                 

takéto vlastnícke schémy by mal eliminovať 
- podľa nového zákona v roku 2028 sa bude dať možno podstatne výhodnejšia zmluva 
- v mestských lesoch v Bratislave vlastníci založili príspevkovú organizáciu 
- prioritne slúžia lesy na rekreáciu 
- ak chcete zvýšiť náhradu za užívanie, tak pôjdem podľa návodu z roku 2019, čo sme 

urobili aj s dcérskou firmou a v návrhu uznesenia bude zvýšenie náhrady za užívanie 
poľovného revíru bez možnosti poverenia na zánik pôvodnej zmluvy, na uzavretie novej 
zmluvy na dobu určitú 

- máme identický prípad ako v roku 2019, ale situácia o 180 stupňov iná 
- tam je všetko platné, zvýšilo sa nájomné 
- tu je to platné všetko, ide sa zvýšiť nájomné, ale platná zmluva sa ide zrušiť a ide                   

sa uzavrieť nová 
- členovia hromžia, že poplatky sú vysoké za odstrel 
- keď zvýšime nájom o 100% a poplatky sa im zvýšia o 100%, tak čo potom 
- keď to bude slúžiť Levočanom som za to, ale inak nevidím dôvod zvýšiť nájomné. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- jedno moje šťastie, že nie som poľovník na rozdiel od Vás JUDr. Murín 
- ani nechcem kvôli týmto invektívam, ktoré ste povedal JUDr. Murín 
- vy ste poľovníkom 
- 10 krát spomeniete primátora mesta  
- máte jednoduchú zmluvu, ktorá hovorí o navýšení nájmu za revír 
- nebudem nikdy súhlasiť, kým budem primátorom mesta, aby sa poľovný revír dostal       

do súkromných rúk 
- ako s tým ten návrh za 6 eur počítal 
- predsedom poľovného združenia nie je predseda politickej strany SMER v Levoči  
- mýlite sa, zavádzate alebo klamete Ing. Novotný účelovo 
- keď pôjdem kandidovať, budem kandidovať ako nezávislý 
- mňa nezaujíma ako Ing. Novotný pôjdete kandidovať 
- opravte sa a ospravedlníte sa takto pred obrazovkami okresnému predsedovi SMER-u, 

lebo nie je predsedom poľovného združenia 
- klamete v priamom prenose. 
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Ing. Robert Novotný (poslanec MZ) 
- osobne sa ospravedlním. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- pán primátor Vás poopravím  
- povedali ste, že ste laik v stavebníctve, keď bolo dofušované námestie 
- bol by som zvedavý či tam bola uplatnená reklamácia, zľava z diela, či znovu mesto 

dalo prostriedky na opravu 
- Poľovné združenie je čo? 
- je to súkromná právnická osoba, či to je vo verejnom záujme? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- je to združenie, ktoré funguje na území mesta. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- netreba tam poopraviť 3/5 väčšinu? 
 
Mgr. Drahomirecký (vedúci OM) 

- nie. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- v roku 2013 bola 3/5 väčšina pri schvaľovaní. 
 

Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 
- je to možné. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- nemenil sa zákon ani zásady nič. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- vždy keď sa schvaľuje väčšou silou, tak je to nad rámec 
- možno sa stalo pochybenie v tom čase, kedy bol zákon o poľovníctve účinný tri roky 
- samosprávy postupovali rôzne. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- ale tu je osobitný zreteľ 
- nevzťahuje sa na to osobitný zreteľ. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- hovorím to 85 krát, že nejdeme podľa zákona o majetku obcí, ideme podľa zákona 
o poľovníctve 

- zákon o poľovníctve 3/5 väčšiny osobitného zreteľa  nepozná. 
 

JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 
- prečo ste to v roku 2013 odôvodňovali cez osobitný zreteľ? 

 
Mgr. Drahomirecký (vedúci OM) 

- neviem čo bolo v tom roku. 
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UZNESENIE č. 26 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva o postúpení užívania spoločného 
poľovného revíru 

Hl. za  3 proti  3 zdr  8  nehl 1 = neschválené 
/kladne formulovaný návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ schválený/ 

 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: uzavretie 
dodatku k zmluve o postúpení užívania poľovného revíru s názvom „Levoča“ – administratívne 
označovaného  ako „Levoča I“, uzavretej dňa 23.07.2013 medzi vlastníkmi spoločného 
poľovného revíru v zastúpení splnomocnencom zvoleným na zhromaždení vlastníkov 
poľovných pozemkov primátorom mesta Levoča, Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA 
a poľovníckym združením Levoča, so sídlom Kláštorská 19, 054 01 Levoča, IČO: 35524219; 
predmetom, ktorého bude úprava výšky ročnej náhrady za užívanie poľovného revíru za lesné 
pozemky z jednotkovej ceny 0,86 EUR/ha/rok na jednotkovú cenu 1,80 EUR/ha/rok 
a z jednotkovej ceny 0,41 EUR na jednotkovú cenu 1, 00 EUR/ha/rok za ostatné pozemky.  
T:  31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva o postúpení užívania spoločného 
poľovného revíru 

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

 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Ľubomíra Murína: MZ v Levoči 
poveruje MUDr. Ingrid Dzurňákovú, MBA, aby mesto Levoča zastupovala na najbližšom 
zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri 
„Levoča I“ s tým, že je oprávnená hlasovať v mene mesta Levoča za uzatvorenie zmluvy 
o postúpení užívania spoločného poľovného revíru „Levoča I“ s treťou osobou spĺňajúcou 
zákonne podmienky v prípade, ak výška náhrady za užívanie poľovných pozemkov 
začlenených do uvedeného spoločného poľovného revíru bude predstavovať sumu minimálne 
vo výške 3 EURÁ/ha/rok v tom čase a na tom mieste obvyklú.   
T:  31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
JUDr. Ingrid Dzurňáková (poslankyňa MZ) 

- ako členka návrhovej komisie a poslankyňa MZ prehlasujem, že som o tomto návrhu 
nevedela, nesúhlasím so svojou nomináciou 

- môžeme tam dať JUDr. Budziňákovú 
-  chcela by som požiadať pánov poslancov JUDr. Murína a Ing. Novotného, aby boli 

disciplinovaní, dodržiavali rokovací poriadok, neobťažovali svojimi osobnými 
potrebami a invektívami jednak poslancov MZ a zamestnancov MsÚ a všetkých tých, 
ktorí chcú počuť racionálne, konštruktívne a slušné MZ. 
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UZNESENIE č. 28 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva o postúpení užívania spoločného 
poľovného revíru 

Hl. za  10 proti  2 zdr  3  nehl 0 
 
MZ schvaľuje postúpenie užívania spoločného poľovného revíru s názvom “Levoča“ – 
administratívne označovaného ako „Levoča I“, vytvoreného Rozhodnutím bývalého Lesného 
úradu Spišská Nová Ves o uznaní poľovného revíru č. j. 340/93 zo dňa 28.06.1993, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 15.07.1993 v spojení s Rozhodnutím Okresného úradu Poprad, 
pozemkového a lesného odboru č. OU-PP-PLO2-2021/016860-008 zo dňa 23.11.2021, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2021 v celkovej výmere 6004,7113 ha Poľovníckemu 
združeniu Levoča, so sídlom  Kláštorská 19, 054 01 Levoča, IČO : 35 524 219 za nasledovných 
podmienok:  

- právo užívania poľovného revíru sa postupuje na zákonom stanovenú dobu určitú,                  
a to na 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o postúpení užívania poľovného 
revíru,  

- náhrada za užívanie poľovného revíru sa určuje v súlade so zákonom č. 274/2009 Z. z. 
o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                 
vo výške 1,80 EUR ročne za 1 ha (jeden hektár) lesného pozemku a 1,00 EUR ročne               
za 1 ha (jeden hektár) ostatných druhov poľovných pozemkov, ktoré nie sú na katastrálnej 
mape evidované ako lesné pozemky, 

- splatnosť náhrady za užívanie poľovného revíru sa určuje najneskôr do konca príslušného 
kalendárneho roka. 

T:  31.12.2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmluva o postúpení užívania spoločného 
poľovného revíru 

Hl. za  11 proti  2 zdr  2  nehl 0 
 
MZ poveruje primátora mesta Levoča: 

1. zvolať zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného 
poľovného revíru  s názvom “Levoča“ – administratívne označovaného ako „Levoča I“, 
vytvoreného Rozhodnutím bývalého Lesného úradu Spišská Nová Ves o uznaní 
poľovného revíru č. j. 340/93 zo dňa 28.06.1993, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
15.07.1993 v spojení s Rozhodnutím Okresného úradu Poprad, pozemkového a lesného 
odboru č. OU-PP-PLO2-2021/016860-008 zo dňa 23.11.2021, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 31.12.2021 a zabezpečiť osvedčenie jeho priebehu notárskou 
zápisnicou, ktorej prílohou bude listina prítomných, 

2. zúčastniť sa na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov začlenených                             
do spoločného poľovného revíru  s názvom “Levoča“ – administratívne označovaného 
ako „Levoča I“, vytvoreného Rozhodnutím bývalého Lesného úradu Spišská Nová Ves 
o uznaní poľovného revíru č. j. 340/93 zo dňa 28.06.1993, ktoré nadobudlo právoplatnosť 
dňa 15.07.1993 v spojení s Rozhodnutím Okresného úradu Poprad, pozemkového 
a lesného odboru č. OU-PP-PLO2-2021/016860-008 zo dňa 23.11.2021, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 31.12.2021 a 
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2.1 hlasovať za prijatie rozhodnutia o ukončení aktuálne platnej a účinnej Zmluvy                    
o postúpení užívania poľovného revíru zo dňa 23.07.2013 v prípade, ak prijatie 
takého rozhodnutia bude potrebné, 

2.2 hlasovať za prijatie rozhodnutia o postúpení užívania spoločného poľovného revíru 
s názvom “Levoča“ – administratívne označovaného ako „Levoča I“, vytvoreného 
Rozhodnutím bývalého Lesného úradu Spišská Nová Ves o uznaní poľovného 
revíru č. j. 340/93 zo dňa 28.06.1993, ktoré nadobudlo právoplatnosť                              
dňa 15.07.1993 v spojení s Rozhodnutím Okresného úradu Poprad, pozemkového 
a lesného odboru č. OU-PP-PLO2-2021/016860-008 zo dňa 23.11.2021, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 31.12.2021 Poľovníckemu združeniu Levoča,                       
so sídlom Kláštorská 19, 054 01 Levoča, IČO: 35 524 219 za nasledovných 
podmienok za nasledovných podmienok: 

- právo užívania poľovného revíru sa postupuje na zákonom stanovenú  dobu 
určitú a to na 15 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o postúpení 
užívania poľovného revíru,  

- náhrada za užívanie poľovného revíru sa určuje v súlade so zákonom                                
č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vo výške 1,80 EUR ročne za 1 ha (jeden hektár) 
lesného pozemku a 1,00 EUR ročne za 1 ha (jeden hektár) ostatných druhov 
poľovných pozemkov, ktoré nie sú na katastrálnej mape evidované ako lesné 
pozemky, 

- splatnosť náhrady za užívanie poľovného revíru sa určuje najneskôr do konca 
príslušného kalendárneho roka,  

T: 31.12. 2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- ide o zverenie majetku do správy TSML. 

UZNESENIE č. 30 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou                            
od 01.07.2022:  
 inv. č. 2/826/17 – Detské ihrisko „Pramienok“ na pozemku parc. č. KNC 1492/1,                              

v obstarávacej cene 32 084,99 eur, oprávky 1 784 eur, v zostatkovej cene 30 300,99 eur;   
 inv. č. 2/827/222-11 – NMP II. etapa (časť A,B) – Komunikácia - cesta, na pozemku                     

parc. č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 502 681,08 eur, precenenie - 23 558,87 eur, oprávky 
38 121 eur, v zostatkovej cene 488 118,95 eur;   

 inv. č. 2/827/222-19 – NMP II. etapa (časť C) – Komunikácia - cesta, na pozemku                  
parc. č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 338 452,01 eur, oprávky 5 644 eur, v zostatkovej cene 
332 808,01 eur;   

 inv. č. 2/827/222-20 – NMP II. etapa (časť C) – Komunikácia - chodník, na pozemku                   
parc. č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 636 904,19 eur, oprávky 10 616 eur, v zostatkovej 
cene 626 288,19 eur;   
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 inv. č. 2/827/222-21 – NMP II. etapa (časť C) – Košická ulica - chodník, na pozemku                 
parc. č. KNC 894/2, v obstarávacej cene 108 984,07 eur, oprávky 1 820 eur, v zostatkovej 
cene 107 164,07 eur;   

 inv. č. 2/827/222-22 – NMP II. etapa (časť C) – Vodovodná prípojka k parku, na pozemku 
parc. č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 11 635,28 eur, oprávky 196 eur, v zostatkovej cene 
11 439,28 eur; 

 inv. č. 2/827/222-23 – NMP II. etapa (časť C) – Odkanalizovanie, na pozemku                              
parc. č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 63 198,29 eur, oprávky 1 056 eur, v zostatkovej cene 
62 142,29 eur;   

 inv. č. 2/827/222-24 – NMP II. etapa (časť C) – Verejné osvetlenie NMP, na pozemku                  
parc. č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 88 143,59 eur, oprávky 1 472 eur, v zostatkovej cene 
86 671,59 eur;   

 inv. č. 2/827/222-25 – NMP II. etapa (časť C) – Verejné osvetlenie Košická ulica,                           
na pozemku parc. č. KNC 894/2, v obstarávacej cene 22 407,10 eur, oprávky 376 eur, 
v zostatkovej cene 22 031,10 eur;   

 inv. č. 2/827/222-26 – NMP II. etapa (časť C) – Rozvody NN, na pozemku                              
parc. č. KNC 3/1, v obstarávacej cene 18 595,59 eur, oprávky 312 eur, v zostatkovej cene 
18 283,59 eur;   

 inv. č. 2/827/225 - Krupný jarok - Komunikácia - cesta, na pozemku parc. č. KNC 2878/4, 
v obstarávacej cene 210 831,04 eur, oprávky 2 637 eur, v zostatkovej cene 208 194,04 eur; 

 inv. č. 2/827/225-1 - Krupný jarok - cyklistický chodník, na pozemkoch                                              
parc. č. KNC 2878/36; KNC 2878/40 a KNC 2878/44, v obstarávacej cene 30 212,28 eur, 
oprávky 378 eur, v zostatkovej cene 29 834,28 eur; 

 inv. č. 2/827/225-2 - Krupný jarok - chodníky a odstavné plochy, na pozemkoch                             
parc. č. KNC 2878/37, KNC 2878/41, KNC 2878/45, KNC 2878/47 a KNC 2878/49, 
v obstarávacej cene 123 676,61 eur, oprávky 1 548 eur, v zostatkovej cene 122 128,61 eur; 

 inv. č. 2/827/225-4 - Krupný jarok - rozvody VO, na pozemkoch parc. č. KNC 2878/4,              
KNC 2878/7, KNC 2878/5, KNC 2878/6, KNC 2878/38, KNC 2878/39, KNC 2878/43, 
KNC 2878/44, KNC 2878/45, KNC 2878/48, KNC 2878/49, v obstarávacej cene                 
60 500,20 eur, oprávky 759 eur, v zostatkovej cene 59 741,20 eur; inv. č. 2/827/225-5 - 
Krupný jarok - kanalizácia dažďová, na pozemkoch parc. č. KNC 2878/4, KNC 2878/38, 
KNC 2887/2 a KNC 2887/17, v obstarávacej cene 144 074,45 eur, oprávky 1 803 eur, 
v zostatkovej cene 142 271,45 eur; 

 inv. č. 2/826/23 - Priechod J. Francisciho - V. Greschika, na pozemku parc. č. KNC 2888/1, 
v obstarávacej cene 14 012,45 eur, oprávky 118 eur, v zostatkovej cene 13 894,45 eur; 

 inv. č. 2/826/24 - Osvetlenie priechodu J. Francisciho - V. Greschika, na pozemku                        
parc. č. KNC 2888/1, v obstarávacej cene 13 348,35 eur, oprávky 112 eur, v zostatkovej cene 
13 236,35 eur; 

 inv. č. 2/826/25 - Priechod J. Francisciho (pri BD Ľalia), na pozemkoch parc. č. KNC 2890/1 
a KNC 2888/1, v obstarávacej cene 8 598,81 eur, oprávky 72 eur, v zostatkovej cene 
8 526,81 eur; 

 inv. č. 2/826/26 - Osvetlenie priechodu J. Francisciho (pri BD Ľalia), na pozemkoch               
parc. č. KNC 2890/1 a KNC 2888/1, v obstarávacej cene 5 687,51 eur, oprávky 48 eur, 
v zostatkovej cene 5 639,51 eur; 

 inv. č. 2/826/27 - Priechod Ul. Železničný riadok, na pozemkoch parc. č. KNC 1616,                  
KNC 1608/1, KNC 1646 a KNE 7091/2, v obstarávacej cene 7 526,42 eur, oprávky 64 eur, 
v zostatkovej cene 7 462,42 eur; 
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 inv. č. 2/826/28 - Osvetlenie priechodu Ul. Železničný riadok, na pozemkoch                                    
parc. č. KNC 1616, KNC 1608/1, KNC 1646, KNC 1648/1 a KNE 7091/2, v obstarávacej 
cene 7 700,35 eur, oprávky 66 eur, v zostatkovej cene 7 634,35 eur; 

 inv. č. 2/826/29 - Priechod M. Hlaváčka - Rozvoj, na pozemkoch parc. č. KNC 1534/3,              
KNE 1063/12, KNE 1062/9, KNE 1063/1, KNC 1474, KNC 1616, KNC 1516/1, KNC 1473              
a KNC 1389/1, v obstarávacej cene 21 092,46 eur, oprávky 176 eur, v zostatkovej cene 
20 916,46 eur; 

 inv. č. 2/826/30 - Osvetlenie priechodu M. Hlaváčka - Rozvoj, na pozemkoch                                 
parc. č. KNC 1534/3, KNE 1063/12, KNE 1062/9, KNE 1063/1, KNC 1474, KNC 1616, 
KNC 1516/1, KNC 1473 a KNC 1389/1, v obstarávacej cene 20 454,56 eur, oprávky                     
172 eur, v zostatkovej cene 20 282,56 eur; 

do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052. 
T: 31.12. 2022         Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zverenie majetku do správy 

Hl. za  13 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 (ďalej len „Zásady“) zverenie dlhodobého hmotného majetku 
s účinnosťou od 01.07.2022:  
 inv. č. 2/826/18 - Žabia cesta - Dom prírody, súp. č. 2088, postavený na pozemku                        

parc. č. KNC 6659/2, v obstarávacej cene 24 895,39 eur, precenenie 56 828,50 eur; 
 inv. č. 2/826/19 - Žabia cesta - Vodná nádrž - mólo, na pozemku parc. č. KNC 6659/5, 

v obstarávacej cene 127 327,42 eur, precenenie 135 926,56 eur; 
 inv. č. 2/826/32 - Žabia cesta - Informačné centrum - na pozemku parc. č. KNC 6659/37, 

v obstarávacej cene 106 500,46 eur;  
 inv. č. 2/826/32_A - Žabia cesta - Altánok (pri Dome prírody) - na pozemku                                  

parc. č. KNC 6659/16, v obstarávacej cene 49 163,93 eur; 
 inv. č. 2/826/32_B - Žabia cesta - Pódium - na pozemku parc. č. KNC 6659/13, 

v obstarávacej cene 55 430,32 eur; 
 inv. č. 2/826/32_C - Žabia cesta - Prístrešky - na pozemku parc. č. KNC 6659/16, 

v obstarávacej cene 68 152,82 eur; 
 inv. č. 2/826/32_D - Žabia cesta - Sklad dreva - na pozemkoch parc. č. KNC 6659/16                 

a KNC 6659/45, v obstarávacej cene 38 832,23 eur; 
 inv. č. 2/826/32_E - Žabia cesta - Pieskové ihrisko - na pozemku parc. č. KNC 6659/16, 

v obstarávacej cene 9 722,14 eur; 
 inv. č. 2/826/32_F - Žabia cesta - Detské ihrisko - na pozemkoch parc. č. KNC 6659/44 

a KNC 6659/53, v obstarávacej cene 48 761,83 eur; 
 inv. č. 2/826/32_G - Žabia cesta - Univerzálne ihrisko - na pozemku parc. č. KNC 6659/11, 

v obstarávacej cene 119 305,30 eur; 
 inv. č. 2/826/32_H - Žabia cesta - Zážitkový a lanový park - na pozemku                                        

parc. č. KNC 6659/11, v obstarávacej cene 169 913,31 eur; 
 inv. č. 2/826/32_I - Žabia cesta - Oplotenie - na pozemkoch parc. č. KNC 7228/57,               

KNC 6659/39, KNC 6659/36, KNC 6659/15, KNC 6659/58, KNC 6685/1, v obstarávacej 
cene 30 884,04 eur; 



43 

 

 inv. č. 2/826/32_J - Žabia cesta - Verejné osvetlenie - na pozemkoch                                               
parc. č. KNC 6659/5, KNC 6659/16, KNC 6659/13, KNC 6659/44, KNC 6659/46,            
KNC 6659/47 a KNC 6659/42, v obstarávacej cene 68 549,48 eur; 

 inv. č. 2/826/32_K - Žabia cesta - NN rozvody - na pozemkoch                                                               
parc. č. KNC 6659/5, KNC 6659/16, KNC 6659/13, KNC 6659/44, KNC 6659/46,                      
KNC 6659/47 a KNC 6659/42, v obstarávacej cene 31 155,13 eur; 

 inv. č. 2/826/32_L - Žabia cesta - Komunikácie - mimoareálové (parkovisko a náučný 
chodník) - na pozemkoch parc. č. KNC 6659/36, KNC 6659/37, KNC 6659/15,                     
KNC 6659/43, KNC 6659/42, KNC 7189, v obstarávacej cene 230 439,83 eur; 

 inv. č. 2/826/32_M - Žabia cesta - Komunikácie - vnútroareálové (sadovnícke úpravy 
a prvky drobnej architektúry) - na pozemkoch parc. č. KNC 6659/16, KNC 6659/13,                   
KNC 6659/11, KNC 6659/47, KNC 6659/43, KNC 6659/42, v obstarávacej cene          
222 739,77 eur; 

 inv. č. 2/826/32_N - Žabia cesta - Prechody pre migráciu žiab - na pozemku                                       
parc. č. KNC 7186/1, v obstarávacej cene 204 996,31 eur; 

 inv. č. 2/826/32_O - Žabia cesta - Vnútroareálový rozvod vody - na pozemkoch                                 
parc. č. KNC 6659/16, KNC 6659/44, KNC 6659/47 a KNC 6658/1, v obstarávacej cene 
34 809,79 eur; 

 inv. č. 2/826/32_P - Žabia cesta - Dažďová kanalizácia - na pozemkoch                                     
parc. č. KNC 6659/57, KNC 6659/36, KNC 6659/47, KNC 6659/44 a KNC 6659/13, 
v obstarávacej cene 42 599,72 eur; 

 inv. č. 2/826/32_R - Žabia cesta - Splašková kanalizácia - na pozemkoch                                          
parc. č. KNC 6659/16, KNC 6659/44, KNC 6659/47 a KNC 6659/48, v obstarávacej cene 
13 459 eur; 

 inv. č. 2/826/32_S - Žabia cesta - ČOV - na pozemkoch parc. č. KNC 6659/54                             
a KNC 6659/47, v obstarávacej cene 142 303,18 eur; 

 inv. č. 2/826/31_G - Potočná 39,40 - Verejné osvetlenie, na pozemkoch                          
parc. č. KNC 3056/16, KNC 3056/39, KNC 3056/40 v obstarávacej cene 11 757,35 eur; 

 inv. č. 2/826/31_H - Potočná 39,40 - Príjazdová komunikácia, na pozemku                                       
parc. č. KNC 3056/39, v obstarávacej cene 91 836,69 eur; 

 inv. č. 2/826/31_I - Potočná 39,40 - Parkovisko, na pozemku                                                                      
parc. č. KNC 3056/39, v obstarávacej cene 96 750,14 eur; 

 inv. č. 2/826/31_J - Potočná 39,40 - Dláždené chodníky, na pozemku                                             
parc. č. KNC 3056/39, v obstarávacej cene 56 828,50 eur; 

do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052. 
V zmysle Článku 8, ods. 12 Zásad Správca je povinný tento majetok poistiť.    
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- nedopatrením sa dostal do správy TSML kamerový systém, ktorý spravuje mestská 
polícia 

- zmena uznesenia na vyňatie kamerového systému zo správy TSML. 
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UZNESENIE č. 32 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zmena uznesenia 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje zmenu Uznesenia č. 16 z 32. zasadnutia MZ zo dňa 27.4.2022, ktorým bolo 
schválené zverenie majetku do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, 
Hradby č. 2, IČO: 35528052, a to tak, že zo zverenia do správy sa vypustí tento majetok:                    
inv. č. 1/801/35_A - Kamerový systém v čakárni - v obstarávacej cene 5 366,17 eur.   
T: 23.06.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- ide o zmenu uznesení 
- nedošlo k uzavretiu zmlúv pri manželoch Henčelovcov, preto navrhujeme v jednom 

uznesení zrušiť zámenu a zrušiť uznesenie o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve 
- neznamená to stopku tretej etapy cyklochodníka 
- technicky sa to bude riešiť inak 
- nebudú sa zaťažovať pozemky vo vlastníctve mesta, ale dôjde k zámene medzi 

manželmi Henčelovcami a mestom. 
 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- kedy sa začne s prepojovacím chodníkom III. etapy? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- keď budú výzvy na budovanie cyklochodníkov 
- musíme to robiť v prevažnej miere z cudzích zdrojov 
- tretí úsek bol majetkoprávne najzložitejší. 
 

Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 
- občania už sú nedočkaví 
- je to najnebezpečnejší úsek. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- v Poprade sa nebavia, vyvlastňujú pozemky 
- my tu predávame pozemky za 60 000 eur, 70 000 eur 
- veď už všetko malo byť vysporiadané okrem vodohospodárskeho podniku 
- a tu ďalšia investícia 
- málo peňazí to už stálo. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- súvisí to so zrušením uznesení. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- chodník je nevysporiadaný 
- boli to nemalé finančné prostriedky 
- teraz nemáme doriešenú ďalšiu časť. 
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Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 
- tie pozemky neboli trasou cyklochodníka dotknuté, preto som povedal, že všetko                       

je vysporiadané 
- manželia Henčelovci prišli s iným riešením 
- chceme ten chodník stavať  
- nemáme inú možnosť, ako hrať podľa nôt, ktoré nám napíše niekto iný 
- rušíme, preto dve uznesenia a blížime sa k vysporiadaniu 
- v druhom bode ste schválili kúpu, čo nám umožní riešiť zámenu 
- stavba cyklochodníka nie je vo verejnom záujme 
- my si to všetko inak vykladáme ako iné mestá 
- poslanci sa ani do diskusie neprihlasujú. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- cyklochodník nie je stavba vo verejnom záujme, aby sa dalo uplatniť vyvlastnenie. 
 
RNDr. Ľubomír Repaský (poslanec MZ) 

- poprosím JUDr. Murína, aby si tie invektíva nechal pre seba, že sa nikto neprihlasuje 
- priemerne inteligentný človek na základe toho čo počul od vedúceho OM, pochopil                  

o čo sa jedná 
- poprosím o ukončenie tohto bodu. 

 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesení 

Hl. za  11 proti  0 zdr  3  nehl 1 
 
MZ ruší Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 9 zo dňa 23.09.2021, ktorým                       
MZ schválilo 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v k. ú. Levoča,                  
a to:  
-  pozemku, označeného novým parc. č. KN-C 6678/19 – ost. pl., s výmerou 1 945 m2, ktorý 
bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 69/2021, vyhotoveného dňa 02.09.2021                  
Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637 (ďalej len „GP č. 69/2021“) od pozemku                                
parc. č. KN-E 6678/5 – trvalý tráv. porast s výmerou 2 485 m2 a pozemku, označeného novým 
parc. č. KN-C 6678/21 – ost. pl., s výmerou 967 m2, ktorý bol oddelený na podklade                     
GP č. 69/2021 od pozemku parc. č. KN-C 6678/2 – ost. pl. s výmerou 2 549 m2 a ktorých 
výlučným vlastníkom v celosti je Mesto Levoča, IČO: 00329321 za 
-  pozemok označený novým parc. č. KN-C 6678/20 – trvalý tráv. porast s výmerou 520 m2, 
ktorý bol oddelený na podklade hore citovaného GP od pozemku parc. č. KN-C 6678/6 – trvalý 
tráv. porast s výmerou 5 337 m2, pozemok parc. č. KN-C 6677/5 – vodná plocha s výmerou            
855 m2 a pozemok KN-C 6678/4 – trvalý trávny porast s výmerou 1 104 m2, ktorých 
bezpodielovými spoluvlastníkmi v celosti sú Ing. Kamil Henčel, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ 
a Ing. Helena Henčelová, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, Spišská 
Nová Ves, 052 01, SR, a za pozemok parc. č. KN-C 6673/2 – ost. pl. s výmerou 433 m2, ktorého 
výlučným vlastníkom v celosti je Ing. Helena Henčelová, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, trvale 
bytom ■■■■■■, Spišská Nová Ves, 052 01, SR. 
Po zámene nehnuteľností pozemky parc. č. KN-C 6678/20 – trvalý tráv. porast s výmerou                  
520 m2, parc. č. KN-C 6673/2 – ost. pl. s výmerou 433 m2, parc. č. KN-C 6677/5 – vodná plocha 
s výmerou 855 m2 a pozemok KN-C 6678/4 – trvalý trávny porast s výmerou 1 104 m2 
nadobudne do svojho výlučného vlastníctva v celosti Mesto Levoča, IČO: 00329321 
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a pozemok parc. č. KN-C 6678/19 – ost. pl., s výmerou 1 945 m2 a pozemok                                    
parc. č. KN-C 6678/21 – ost. pl., s výmerou 967 m2 nadobudnú v celosti do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov Ing. Kamil Henčel, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a Ing. Helena 
Henčelová, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, Spišská Nová Ves, 052 
01, SR. 
Zámena sa zrealizuje bez finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm.                
e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
ktorý spočíva v tom, že pozemok parc. č. KN-C 6678/20 má byť zastavaný stavbou 
cykloturistického chodníka, ktorého stavebníkom bude Mesto Levoča. 
T: 31.08.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – zrušenie uznesení 

Hl. za  12 proti  0 zdr  2  nehl 1 
 
MZ ruší Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 13 zo dňa 23.09.2021, ktorým             
MZ schválilo 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 Ing. Kamilom 
Henčelom, rod. ■■■■■■, nar. ■■■■■■ a Ing. Helenou Henčelovou, rod. ■■■■■■,                           
nar. ■■■■■■, obaja trvale bytom ■■■■■■, 052 01 Spišská Nová Ves, SR ako budúcimi 
oprávnenými z vecného bremena (ďalej len „budúci oprávnení z vecného bremena“) za týchto 
podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
(ďalej len „Zmluva“): 
a) budúci oprávnení z vecného bremena zrealizuje na časti pozemku, nachádzajúcom                  

sa v katastrálnom území Levoča parc. č. KN-E 6685/1 – lesný pozemok s výmerou                           
cca 2 500 m2 na vlastné náklady stavbu prístupovej komunikácie na pozemok                         
parc. č. KN-C 6678/6 v súlade so situačným nákresom stavby; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnení z vecného bremena zabezpečia na svoje náklady 
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) dojednanie zmluvnej pokuty spočívajúcej v záväzku budúcej oprávnenej z vecného bremena 
zaplatiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 500 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle 
písm. b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok nachádzajúci                        
sa v katastrálnom území Levoča, parc. č. KN-E 6685/1 – lesný pozemok („slúžiaci 
pozemok“); 

e) vecné bremeno bude zriadené ako pôsobiace in rem v prospech každodobých vlastníkov 
nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Levoča, a to pozemku                                  
parc. č. KN-C 6678/6 – trvalý trávny porast s výmerou 5 337 m2, ktorého bezpodieloví 
spoluvlastníci sú t. č. budúci oprávnení z vecného bremena; 

f) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacom pozemku  umiestnenie stavby prístupovej komunikácie na pozemok 

parc. č. KN-C 6678/6 v súlade so situačným nákresom s názvom stavby; 
- trpieť vstup a vjazd budúcich oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej 

osoby na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávnených z vecného bremena                         
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alebo nimi poverenej osoby cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe 
a opravách stavby; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi 
povereným osobám vo výkone ich práv z vecného bremena; 

g) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
h) 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;     

i) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
j) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne; 
k) právo mesta i budúcich oprávnených z vecného bremena od zmluvy odstúpiť v prípade 

porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, 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: 31.08.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
 
 

7. Žiadosť obyvateľov mesta Levoča, mestskej nej časti Levočské 
Lúky o vypočutie 

 
Obyvateľka Levočských Lúk (hosť) 

- na Levočských Lúkach sa rekonštruovala MŠ aj oplotenie celého areálu 
- keď sa postavili sociálne byty, tak Levočania sa presťahovali k nám 
- je poškodená celá fasáda 
- oplotenie tam už vôbec nie je 
- nedá sa na to pozerať 
- opraví nám mesto MŠ 
- je to neestetické 
- ja som sa neprisťahovala 
- pre prisťahovalcov z Levoče urobiť nejaké preliezky, lavičky, šmýkačky,                        

aby sa zdržiavali tam a nechodili po areáli MŠ 
- robím v občianskom združení ako dobrovoľníčka už 17 rok 
- máme donorov z Rakúska 
- nechcela som im tu škôlku ukázať 
- lavičky pre matky nech si sadnú a dávajú pozor na svoje deti 
- bola by som za to, aby ste to schválili, aby nemali prístup k MŠ 
- máme aj poriadkovú službu, aby na to dávala pozor 
- keď sa nasťahovali Levočania k nám tak celá majorita sa za 60 dní odsťahovala 
- majorita bol väčší počet ako Rómovia 
- ak to necháme tak, tak asi pôjdu aj našinci preč, potom tam môžete nasťahovať 

Levočanom 
- prišla som, aby sa MŠ opravila, a aj plot, šmykľavky pre deti s hojdačkou, lavičky                   

pre matky. 
 

Anna Kravecová (poslankyňa) 
- veľmi dobre si pamätám situáciu v Levoči a na Levočských Lúkach 
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- problémy poznám 
- ak by nebola oplotená MŠ na Predmestí, bola by takisto zničená 
- urobili to rómske deti, ktoré majú rodičov a oni majú dávať na nich pozor 
- na Levočských Lúkach keď bola opravená fasáda sa mala šetriť, oplotenie zničené 
- preberali sme to na rade škôlky Predmestie 
- nedá sa donekonečna liať voda do studne 
- urobili sme detské ihrisko Nad Tehelňou, Pri poľnej 
- to isté požadujú Levočské Lúky 
- som za  
- deti sa musia mať kde hrať, musia tvoriť, musia byť zamestnané v čase, keď prídu                   

zo škôlky 
- rodič na nich musí dávať pozor 
- aj lavičky sa dajú urobiť, aj ihrisko pre staršie deti 
- len je na rodičoch a obyvateľoch Levočských Lúk 
- akonáhle začne devastácia z jednej rodiny, bude to pokračovať 
- poznám tam rodinu Ištokovcov, ktorí si chránia svoje teritórium 
- je tam jedna bytovka, ktorej nezáleží na ničom  
- keď sa chceme zaradiť do spoločnosti sa musíme naučiť aj správať 
- matky nie sú zamestnané 
- majú čas na svoje deti 
- som za obnovu oplotenia MŠ aj výstavbu ihrísk 
- keď si to nebudeme chrániť, tak to nebude plniť účel 
- bolo x projektov 
- treba sa spojiť s europoslancom a poslancom pánom Pollákom, aby v tomto zámere 

prišli na návštevu a realizovali aj tu tie svoje nápady, ktoré počujem z ich úst v TV. 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- 19.9.2019 sme vstupovali do projektu Levoča, Levočské Lúky zabezpečenie technickej 
vybavenosti 

- ako dopadlo verejné obstarávania 
- v akom štádiu je projekt? 

 
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ) 

- je smutné , že sa dieťa musí dobíjať na ihrisko 
- bez ohľadu na to, kde žije 
- dieťa si nemá zaslúžiť pekné prostredie  
- dieťa má právo na pekné prostredie 
- väčšina týchto problémov nie je zapríčinená neprispôsobilosťou, ale chudobou 
- človek sa kultivuje spolu s prostredím 
- okrem prenášania zodpovednosti na rodičov, aj MOPS-ky tam vedia urobiť záslužnú 

prácu 
- investícia do detského ihriska a zopár lavičiek určite nie je neprekonateľná prekážka 
- ihrisko samo o sebe je super vec. 

 
Mgr. Ladislav Ogurčák (poslanec MZ) 

- oprávnená požiadavka 
- bolo to na rade školy 
- má to výchovný rozmer, aby nedošlo k devastácií. 
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JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 
- akútne by trebalo riešiť ostrovčeky, kde stoja autobusy 
- je tam MOPS-ka, plní si svoje úlohy 
- zastávka by sa dala odkloniť a predchádzať ujmám na zdraví 
- pani Polláková odporúčal by som Vám pána primátora 
- on vám veľa nasľubuje 
- máme Sociálny podnik, prečo sa tam nevyšle? 
- môže zamestnávať aj Rómov 
- poslanci môžeme dať interpeláciu a to je všetko 
- niekedy ani odpoveď nepríde. 

 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- riešil niekto koľko by to stálo? 
- riešenie je veľmi jednoduché 
- môže sa dať návrh na zmenu rozpočtu 
- treba zabezpečiť krytie 
- je tam riziko opätovného zničenia 
- mestská polícia sa zaoberala kamerovým systémom? 

 
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ) 

- deti sú odstrihnuté od možností, ktoré majú tu 
- majú len to ihrisko 
- opotrebovanie prichádza skôr 
- nie kvôli tomu, že by to boli horšie deti. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- v nadväznosti na sociálny podnik 
- akútne problémy by tam dokázal riešiť možnože aj bez nejakej zmeny rozpočtu. 

 
Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ) 

- som za 
- keď som chodil z CVC-čka tam, dali sme tam bránky pre deti 
- nechcem odhadovať v akom stave teraz sú 
- najväčší problém je ten, že komunitné centrum je tam do štvrtej 
- čo s voľným časom? 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- bolo by dobré pouvažovať, aby CVC- čko urobilo detašované pracovisko                                      
na Levočských Lúkach pre voľno časové aktivity detí 

- je to možné? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- kvitujem požiadavky OZ z Levočských Lúk 
- viem o ich fungovaní 
- zhruba pred 17 rokmi bola MŠ zrekonštruovaná ako prvá v meste Levoča 
- prikláňam sa, že treba dať vyčísliť koľko by to stálo 
- urobili sme tam niekoľko opatrení 
- je tam komunitné centrum 
- chceli sme pri vstupe z titulu devastácie urobiť zamedzujúce ochranné opatrenia 



50 

 

- boli odmietnuté 
- mali sme tam kameru 
- mali sme ju na strome 
- zhorel celý strom 
- nemáme písomné upovedomenie o prebehnutej kontrole verejného obstarávania 
- nemôžme začať s touto stavbou čo sa pýtala MUDr. Suráková 
- je to na riadiacom orgáne, Ministerstve vnútra SR 
- nie je to z našej viny 
- máme MOPS, osvedčila sa takisto ako terénna práca 
- ihrisko a MŠ poškodili ľudia 
- ak bude výzva tak budeme na ňu reagovať 
- v tejto lokalite prebehne zmena územného plánu a potom sa bude môcť stavať 
- pre MUDr. Murína nevyhral som voľby na Levočských Lúkach. 

 
 

8. Zmena rozpočtu č. 4 na rok 2022 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Kamenický - bližšie vysvetlil. 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúca OF) 

- navyšujeme nedaňové príjmy 
- týka sa to nových rodinných domov, ktoré boli dané do užívania 
- navýšenie pre vojnové hroby a dotácií z Ministerstva kultúry na Obnov si svoj dom 
- navýšenie na mzdy a obvody, od 1.7. máme 3%  valorizáciu platov 
- navýšenie na SAD a projekt dopravného značenia na námestí 
- navýšenie na propagáciu je realizované presunom 
- navýšenie na energie 
- navýšenie na investičných akciách 
- príjmové finančné operácie je navýšenie z investičného fondu 
- zníženie splátok istín úverov z dôvodu refinancovania úverov, ktoré má mesto prijaté 
- splátky týchto nových úverov začnú od 1.1.2023 
- týka sa to iba roku 2022 
- v roku 2023 budeme splácať úvery v plnej výške. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- sú tam nevyhnutné veci pre riadny priebeh do jesene tohto roku. 
 

Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 
- predkladám poslanecký návrh na presun finančných prostriedkov na investičných 

akciách. 
 

UZNESENIE č. 35 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  10 proti  0 zdr  1  nehl 2 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: navrhujem presun 
finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov a to nasledovne: 
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 Znížiť výdavky na investičnú akciu Rekonštrukcia ul. M. R. Štefánika o 37 900 eur. 
(Suma po znížení je 101 100 eur) 

 Navýšiť výdavky na investičnú akciu Rekonštrukcia chodníka Gerlachovská                              
ul. o 37 900 eur. ( Suma po navýšení je 122 900 eur) 

 Znížiť použitie dlhodobého úveru na investičnú akciu Rekonštrukcia ul. M. R. Štefánika 
o 37 900 eur, t.j. z pôvodnej sumy 139 000 eur na 101 100 eur. 

 Navýšiť použitie dlhodobého úveru na investičnú akciu Rekonštrukcia chodníka 
Gerlachovská ul. o 37 900 eur, t.j. z pôvodnej sumy 85 000 eur na 122 900 eur. 

T: 23.06.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 36 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  10 proti  0 zdr  1  nehl 2 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: navrhujem presun 
finančných prostriedkov v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov a to nasledovne: 

 Znížiť výdavky na investičnú akciu Rekonštrukcia ul. M. R. Štefánika o 37 900 eur. 
(Suma po znížení je 101 100 eur) 

 Navýšiť výdavky na investičnú akciu Rekonštrukcia chodníka Gerlachovská                               
ul. o 37 900 eur. ( Suma po navýšení je 122 900 eur) 

T: 23.06.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 37 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: znížiť použitie 
dlhodobého úveru na investičnú akciu Rekonštrukcia ul. M. R. Štefánika o 37 900 eur,                
t.j. z pôvodnej sumy 139 000 eur na 101 100 eur. 
T: 23.06.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 

 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  10 proti  0 zdr  1  nehl 2 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Miroslava Čurillu: navýšiť použitie 
dlhodobého úveru na investičnú akciu Rekonštrukcia chodníka Gerlachovská ul. o 37 900 eur, 
t.j. z pôvodnej sumy 85 000 eur na 122 900 eur. 
T: 23.06.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 



52 

 

UZNESENIE č. 39 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  10 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 4 – rozpočtové opatrenie č. 4/a, 4/b, 4/c, 4/d mesta Levoča 
na rok 2022. 

T: 23.06.2022  Z: Mgr. Kamenický 
                Mgr. Kučka 

 

UZNESENIE č. 40 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 4 

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu  nasledovne: 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

zmena 
č.4 

Po zmene 

PD 45 000   30 000   75 000 
MRK Lev. Lúky - 
komunikácia, osvetlenie 

78 077       78 077 

Priechody pre chodcov 4 700   4 000   8 700 
Cyklochodník 48 625   17 797   66 422 
Cyklochodník - pozemky   121 400     121 400 
Rekonštrukcia chodníka - 
Novoveská cesta 

40 000       40 000 

Prepojovací chodník IBV 
Krupný jarok 

30 000     23 000 53 000 

VO Žel. riadok  15 000       15 000 
Vodná nádrž Levoča     168 000   168 000 
Radnica NMP 2 36 504       36 504 
Radnica NMP 2 Rozšírenie 
NN distribučnej siete 

    12 000   12 000 

Autorský dozor, 
architektonicko-historický  

    15 762   15 762 

NMP 47 PD 1 325   4 000 3 501 8 826 
Vodozádržné opatrenia 25 000       25 000 
Rek. a modernizácia 
autobusovej stanice 

5 000   14 600   19 600 

Rekonštrukcia Špitálska ul. 
aut.dozor 

    12 000   12 000 

Voliery pre psov     20 000   20 000 
Odkanalizovanie  mestskej 
časti Závada 

11 505       11 505 

Príspevok pre MsKS     48 265   48 265 
Príspevok pre TS     91 999   91 999 
ZUŠ Levoča       5 999 5 999 
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ZŠ G. Haina 69 887       69 887 
MPV pozemky       10 000 10 000 
Zlepšenie kľúč. komp.  žiakov 
ZŠ Franc. 

    5 454   5 454 

Dom meštiansky Kláštorská 
ul. č20 

      4 000 4 000 

NKP Mestské opevnenie - 
juhozápad 

      13 000 13 000 

Spolu na kapitálové 
výdavky 

410 623 121 400 443 877 59 500 1 035 400 

 
T: 23.06.2022  Z: Mgr. Kamenický 
                Mgr. Kučka 

 
 

 

9. VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Levoča 

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
PaedDr. Choborová – bližšie vysvetlila.  
 
PaedDr. Mária Choborová (vedúca OŠSVaR) 

- zmena sa týka úpravy režijných nákladov zo sumy 0,05 eur na 0,30 eur 
- súvisí to s nárastom finančných prostriedkov na energie a ostatné ceny. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- sú tam len tri kluby, tie ostatné? 
 

PaedDr. Mária Choborová (vedúca OŠSVaR) 
- tie ostatné kluby boli financované z čiastky, ktorá je v právomoci primátora mesta. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- toto som chcel vedieť, že dostali aj ostatné. 
 

Miroslav Dunčko (poslanec MZ) 
- všetky kluby dostali a tie čo nemali navýšené, tak si môžu požiadať buď z právomoci 

primátora alebo tam máme peniaze individuálne športy a akcie 
- väčšinou sme podporili kluby, ktoré pracujú s mládežou 
- jeden klub čo nedostal vyššiu dotáciu, tak sme mu povedali, že si môže požiadať                   

a mu vyhovieme. 
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UZNESENIE č. 41 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len “VZN“) č. 5/2022, 
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  5/2021 o výške príspevkov                 
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  10 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ berie na vedomie informáciu, že k návrhu VZN č. 5/2022 o  výške príspevkov                            
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o  výške príspevkov                            
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča, neboli v zákonom stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 01.09.2022  Z: PaedDr. Choborová 
                Mgr. Kučka 

 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len “VZN“) č. 5/2022, 
ktorým sa ruší Všeobecne záväzné  nariadenia mesta č.  5/2021 o výške príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  10 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o výške príspevkov                      
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča.  
T: 01.09.2022  Z: PaedDr. Choborová 
                Mgr. Kučka 

 
 

10. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta pre rok 2022 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
PaedDr. Choborová – bližšie vysvetlila.  
 
PaedDr. Mária Choborová (vedúca OŠSVaR) 

- na základe komisie športu bol daný návrh na rozdelenie finančných prostriedkov                         
na športovú činnosť ako je uvedené v tabuľke. 
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UZNESENIE č. 43 
K bodu: Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2022 

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta (v súlade s § 4 ods. 5  VZN mesta Levoča 
č. 3/2019) – kapitola 08.1.0. – ostatné  transfery pre šport a telovýchovu v zmysle § 14 ods.                
1 písmeno A-  podpora športovej činnosti VZN mesta Levoča č. 3/2019 pre: 
 
 

Pč. Názov športového klubu Schval. 
dotácia 

1. FK 05 Levoča 5500,00 € 
2. FbKQuickball Levoča 4000,00 € 
3. HK Spiš Indians 4000,00 € 

T: 30.06.2022  Z: PaedDr. Choborová 
                Mgr. Kučka 

 
 
 

11. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku 
pre projekt „Manažment údajov verejnej správy v meste 
Levoča“, návrh na schválenie obstarania služby vypracovanie 
Projektového zámeru a Prístupu k projektu k žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt 
„Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“, 
zabezpečenie procesu verejného obstarávania 
a spolufinancovania k žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na realizáciu projektu „Manažment 
údajov verejnej správy v meste Levoča“ 

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

- nadväzujeme na projekt Malé zlepšenie e-gov služieb mesta Levoča 
- mesto Levoča má právnu povinnosť prevádzkovať elektronické služby minimálne 

v rozsahu svojich originálnych kompetencií 
- pre ich plnohodnotné fungovanie je nevyhnutné mať implementovaný tzv. integračný 

komponent ako konzument údajov z referenčných registrov verejnej správy 
- musíme byť so svojím informačným systémom verejnej správy integrovaný                                

na centrálnu platformu  
- pre plnohodnotné fungovanie elektronických služieb je ďalej potrebné urobiť poriadok 

v údajoch spravovaných v našom informačnom systéme verejnej správy,                                
a to jednorazovo pred implementáciou elektronických služieb a následne trvalo 
udržiavať priaznivý stav 
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- tieto aktivity nevieme zrealizovať v rámci prvého projektu malé zlepšenie e-gov služieb, 
aby sme nemuseli uvedené aktivity vracať z prostriedkov rozpočtu mesta chceme                      
sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok na ich realizáciu v rámci druhého projektu 

- je tu vhodné využiť príležitosť na realizáciu zverejňovania dáta setov, čo sa aktuálne 
javí ako nepotrebné 

- do budúcnosti sa očakáva zavedenie právnej povinnosti na takúto publikáciu,                        
čo by už mesto muselo platiť z vlastných prostriedkov 

- je vhodné v predstihu zahrnúť zverejňovanie dáta setov do projektu a získať nenávratný 
finančný príspevok 

- prispeje to k transparentnosti činnosti mesta a k väčšej participácií verejnosti                           
na fungovaní samosprávy 

- uvedené projekty sú komplementárne a je potrebné ich implementovať súčasne 
- navrhujeme schváliť predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku, obstaranie služby vypracovania projektového zámeru a prístupu k projektu, 
verejné obstarávanie samotného diela, dofinancovanie vo výške minimálne                                
5% z celkových oprávnených výdavkov a financovanie eventuálnych neoprávnených 
výdavkov. 

 
 
UZNESENIE č. 44 
K bodu: Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt 
„Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“ 

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 
Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt 
„Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“, kód výzvy: OPII-2021/7/15-DOP. 
T: 30.06.2022, resp. v závislosti     Z: Ing. Lisoňová 
od záväzných termínov vo výzve           Mgr. Babicová 

     p. Koršňák 
                 Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 45 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania služby vypracovanie Projektového zámeru                        
a Prístupu k projektu k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku                       
pre projekt „Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“ 

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje obstaranie služby vypracovanie Projektového zámeru a Prístupu k projektu – 
príloh k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Výzvy                        
na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt 
„Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“, kód výzvy: OPII-2021/7/15-DOP. 
T: 30. 06. 2022, resp. v závislosti      Z: Ing. Lisoňová 
od záväzných termínov vo výzve         Ing. Javorská 

    p. Koršňák 
    Mgr. Kučka 

 
 



57 

 

UZNESENIE č. 46 
K bodu: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spolufinancovania k žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Manažment 
údajov verejnej správy v meste Levoča“ 

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie implementácie projektu „Manažment údajov verejnej správy          
v meste Levoča“ vstupom do procesu verejného obstarávania po schválení žiadosti                                    
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami výzvy:                          
OPII-2021/7/15-DOP. 
T: 30.06.2022, resp. v závislosti      Z: Ing. Lisoňová 
od záväzných termínov vo výzve           Ing. Javorská 

      p. Koršňák 
      Mgr. Kučka 

 
 
UZNESENIE č. 47 
K bodu: Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a spolufinancovania k žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Manažment 
údajov verejnej správy v meste Levoča“ 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na spolufinancovanie 
realizovaného projektu „Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“ vo výške 
minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, v súlade s podmienkami výzvy: OPII-2021/7/15-
DOP. 
T: 30. 06. 2022, resp. v závislosti      Z: Ing. Lisoňová 
od záväzných termínov vo výzve           Mgr. Kamenický 

     p. Koršňák 
     Mgr. Kučka 

 
 

12. Cenník poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových 
priestorov a hnuteľného majetku v správe MsKS  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
JUDr. Kamenická – bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Zuzana Kamenická (riaditeľka MsKS) 

- predkladám cenník poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov  
- zmena reflektuje nárast cien energií a iné faktory spoločnosti. 

 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- nie som študovaný ekonóm 
- zdá sa mi byť ekonomická anomália, že v čase vyťaženosti sály znížiť cenu ako v čase 

keď ju mám prázdnu 
- neriešim trhovú cenu 
- chcel by som tú anomáliu odstrániť tým, že dávam poslanecký návrh, aby bola rovnaká 

cena v lete ako je v zime za prenájom sály, čiže aby letná cena dorovnala zimnú 
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- neviem presne koľko tam bolo 680 eur? 
 
JUDr. Zuzana Kamenická (riaditeľka MsKS) 

- vzťahuje sa to na všetky poplatky 
- máme odlíšené zimné a letné mesiace 
- ak som správne pochopila navrhujete vypustiť letné mesiace a ostalo by to celoročne 

v tej vyššej sume predpokladám. 
 

Radoslav Kellner (poslanec MZ) 
- áno 
- je tam myslím rozdiel 100 eur 
- s tým, že v lete bude takisto zimná cena. 

 
UZNESENIE č. 48 
K bodu: Cenník poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a hnuteľného 
majetku v správe MsKS 

Hl. za  8 proti  0 zdr  3  nehl 2 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Radoslava Kellnera: navrhujem zrušiť 
„letnú cenu“ a nahradiť ju zimnou tarifou.  
T: 23.06.2022        Z: JUDr. Kamenická 
 
 
UZNESENIE č. 49 
K bodu: Cenník poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a hnuteľného 
majetku v správe MsKS 

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 2 
 
MZ schvaľuje Cenník poplatkov za krátkodobý prenájom nebytových priestorov a hnuteľného 
majetku v správe MsKS. 
T: 23.06.2022        Z: JUDr. Kamenická 
 
 
 

13.  Dodatok č. 1 k cenníku Technických služieb mesta Levoča 
s platnosťou od 24.6.2022  

Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Minďaš – bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- predkladám návrh dodatku č. 1 cenníka TSML s platnosťou od 24.6.2022 
- jedna zmena sa týka prenájmu zimného štadióna 
- návrh cenníka na autobusovej stanici za poplatok za užívanie WC 
- tretia časť sa týka viacúčelovej vodnej nádrže, ktorá nám dnes bola na MZ zverená                   

do správy a budeme ju prevádzkovať. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- máme konkrétny termín od kedy by mohol byť v prevádzke zimný štadión. 
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Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 
- konkrétny termín nie je 
- stále začíname v auguste 
- momentálne riešime poruchu doskového výmenníka na zimnom štadióne 
- všetko je objednané 
- lehoty dodania sú na komponenty dlhšie 
- garantovali nám 6 až 8 týždňov dodaciu lehotu 
- ak sa to stihne, otvoríme v auguste  
- ak nie po odstránení tejto poruchy určite otvoríme. 

 
JUDr. Jana Súraková (poslankyňa MZ) 

- kedy bude areál Žabia cesta otvorený? 
 

Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 
- dnes sme to dostali do správy 
- k otvoreniu areálu musia byť ukončené viaceré legislatívne veci 
- všetky stavebné objekty, ktoré boli zrealizované musia mať právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie 
- z technickej inšpekcie musíme mať súhlasné stanoviská na prevádzkovanie detských 

ihrísk a lanového parku 
- potrebujeme mať schválenie prevádzkového poriadku viacúčelovej vodnej nádrže                    

od hygieny 
- potrebujeme realizovať kontrolu od štátnej plavebnej správy na malé vodné plavidlá, 

ktorá už bola zrealizovaná, ale nemáme z nej stanovisko, nakoľko tam budeme 
prenajímať malé vodné plavidlá – loďky a vodné bicykle 

- potrebujeme doriešiť veci ohľadom platobného terminálu e-kasy, zaregistrovanie                        
sa na daňovom úrade a doplniť informačné tabule,  doriešiť pracovno-právne vzťahy, 
stráženie areálu. 

- ak všetky stanoviska budú kladné a súhlasné, tak slávnostné otvorenie by malo byť 
v sobotu 9.7.2022. 
 

Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ) 
- chcel by som dať poslanecký návrh 
- cena korčuľovania pre školy a školské zariadenia, aby bola 20 eur plus DPH. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA 

- ak si prenajme jedna škola korčuľovanie, tak je tam možnosť aj zlučovania,                             
alebo je tam iba tá škola 

- kumulatívne by sa mohla cena na režijne náklady spojiť 
- je toto možné? 

 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- cena korčuľovania pre školy a školské zariadenia bola a je symbolická 
- školy si to riešia tak, že prídu dve alebo tri triedy 
- cena nepokrýva náklady na prevádzku zimného štadióna a mzdové náklady, ale chceli 

sme vyjsť v ústrety školským zariadeniam, aby zimný štadión využívali 
- ak príde 40 detí nevyjde ich to ani na jedno euro 
- nemyslím si, že cena bola vysoká a bolo potrebné ju meniť. 
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MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA 
- viete mi povedať reálnu cenu s pripočítaním aj mzdových nákladov za zamestnanca. 

 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- kalkulačný list na tvorbu ceny vychádza z počtu prenajatých hodín a reálnych počtov 
a nákladov  

- musíme pozerať aj na konkurencieschopnosť s ostatnými mestami 
- kalkulačný list na tvorbu ceny vychádzal na 163 eur/hod. 
- preto je pre ľudí, ktorí si prenajímajú 150 eur/hod. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA 

- všetko je v podstate poddimenzované. 
 

Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 
- všetko je dotované  
- každá jedna aktivita. 

 
 
UZNESENIE č. 50 
K bodu: Dodatok č. 1 k cenníku Technických služieb mesta Levoča s platnosťou                                 
od 24.6.2022 

Hl. za  9 proti  0 zdr  4  nehl 0 
  

MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: zníženie poplatku 
pre školy a školské zariadenia (skupina) na 20 € + DPH na hodinu prenájmu zimného štadióna. 
T:23.06.2022        Z: Mgr. Minďaš 
 
 
 
UZNESENIE č. 51 
K bodu: Dodatok č. 1 k cenníku Technických služieb mesta Levoča s platnosťou                                 
od 24.6.2022 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 0 
  

MZ schvaľuje Dodatok č.1 k cenníku Technických služieb mesta Levoča podľa predloženého 
návrhu s platnosťou od 24.6.2022. 
T:23.06.2022        Z: Mgr. Minďaš 
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14.  Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – 
„Univerzálne komunálne vozidlo – nosič náradia LADOG T 1250“ 
vrátane zimnej nadstavby 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
Mgr. Minďaš – bližšie vysvetlil. 

 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku univerzálneho komunálneho 
vozidla vrátane zimnej nadstavby 

- dôvodom je nielen obnovenie vozového parku, ale aj kompatibilita podvozku                        
s nadstavbami, ktorý momentálne máme k dispozícií 

- chceme ho obstarať z vlastných príjmov formou leasingu a leasingové splátky budú 
hradené taktiež z vlastných príjmov 

- je to pre nás nešťastné riešenie, ale nevieme sa dostať ku kapitálovým výdavkom 
v takejto výške 

- ak to bude obstarané z našich vlastných príjmov, bude to náš odpisovaný majetok 
a zhorší nám to hospodársky výsledok, s tým rátame 

- potrebujeme zabezpečiť, aby zimná údržba alebo leto, všetky služby, ktoré poskytujeme 
boli zabezpečené na 100%. 

 
MUDr. Pavol Ščurka (poslanec MZ) 

- ako dlho sa leasinguje takéto auto? 
 

Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 
- 4 roky 48 splátok  
- v lete nám konči posledná splátka na vozidlo, čo sme kúpili 
- budeme mať voľné zdroje. 

 
 
UZNESENIE č. 52 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – „Univerzálne komunálne 
vozidlo – nosič náradia LADOG T 1250“ vrátane zimnej nadstavby 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 1 
  

MZ schvaľuje začatie procesu verejného obstarávania na obstaranie hnuteľného majetku: 
„Univerzálne komunálne vozidlo – nosič náradia LADOG T 1250“ s doplňujúcou výbavou                   
s predpokladanou hodnotou zákazky max. 160 000 eur s DPH v súlade so zákonom o verejnom 
obstarávaní v platnom znení. 
T: 23.06.2022        Z: Mgr. Minďaš 
 
 
UZNESENIE č. 53 
K bodu: Návrh na schválenie obstarania hnuteľného majetku – „Univerzálne komunálne 
vozidlo – nosič náradia LADOG T 1250“ vrátane zimnej nadstavby 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 

MZ schvaľuje financovanie obstaraného hnuteľného majetku: „Univerzálne komunálne 
vozidlo – nosič náradia LADOG T 1250“, a to nasledovne: 
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- platba dodávateľovi vopred – akontácia max. 25% z obstarávacej ceny hnuteľného majetku                
z vlastných zdrojov, 
- leasingové splátky z vlastných zdrojov organizácie, 
- počet mesačných splátok: 48. 
T: 23.06.2022        Z: Mgr. Minďaš 

 
 
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MR.  
JUDr. Rusnáčiková – bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková (poslankyňa MZ) 

- predkladám návrh kontrolnej činnosti na rok 2022 okrem stálych zákonom 
ustanovených povinností kontrolná činnosť bude obšírna  a pozostáva prierezovo z celej 
agendy MsÚ okrem školstva, ktoré mám v I. polroku 

- je to investičná činnosť mesta a plnenie merateľných ukazovateľov projektov, dlhová 
služba mesta a financovanie investičnej činnosti z úverov, plnenie a čerpanie rozpočtu 
na úseku preneseného výkonu štátnej správy, inventarizácia pohľadávok zo zameraním 
na vymáhanie daňových pohľadávok v zmysle prijatých opatrení, koncepcia rozvoja 
sociálnych služieb v nadväznosti na novelu zákona o sociálnych službách, dotácie 
a fondy. 

 
 
UZNESENIE č. 54 
K bodu: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 1 
  

MZ berie na vedomie Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 
T:23.06.2022        Z: JUDr. Rusnáčiková 
 
 
 

16. Interpelácie poslancov MZ 
 
Mgr. Michal Kašper (poslanec MZ) 

- osadenie spomaľovačov pri ZŠ sa bude realizovať? 
- odkedy tam to nie je, vyzerá to nebezpečne. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- jednu som už dal na začiatku v rámci výstavby 
- riešiť úsek cesty pri pánovi Petrekovi na Potočnej ulici, kde vznikol nový plot 
- viditeľnosť v zákrute je veľmi zlá 
- je tam kanál, žiadam, aby sa realizovala úprava kanálového vpustu a vozovka,                             

aby sa rozšírila o minimálne jeden meter, aby tam vošli aj chodci 
- je to tam na hranici únosnosti 
- obyvatelia Novoveskej cesty žiadajú rekonštrukciu chodníka okolo cesty a prechod                 

pre chodcov aspoň jeden 
- je tam problém prejsť cez cestu 
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- darcovia krvi v komunikácií s vedením Červeného kríža a dobrovoľníkmi vyslovili 
názor, že oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi  je poddimenzované 

- nemajú tie výsady, ktoré majú možno v iných mestách 
- apel smerom k nemocnici, ktorá z krvi, ktorú odoberú týmto dobrovoľným darcom 

v momente keď ju spracovávajú a posúvajú ďalej, už je materiál ako obchodná 
komodita, aby levočská nemocnica sponzorovala toto slávnostné oceňovanie 

- pani Mošová povedala, že musí chodiť po meste a žobrať od sponzorov, aby dali nejaké 
peniaze, aby sme aspoň niečo ponúkli tým darcom krvi pri oceňovaní 

- posunúť informáciu nemocnici. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- čo sa týka Novoveskej cesty 
- je to v príprave, chodník sa realizovať bude aj na základe poslaneckého návrhu                     

Mgr. Kramarčíka 
- požiadavka od Červeného kríža mi bola tiež tlmočená o oceňovaní bezpríspevkových 

darcov krvi 
- v pondelok budem informovať riaditeľa nemocnice o tom 
- z pohľadu mesta všetky požiadavky, organizátormi tohto oceňovania, ktoré predniesli 

na mesto boli splnené 
- netreba to nazvať žobraním, treba popýtať toľko koľko tá akcia reálne bude zhruba stáť 

a v akej miere chce organizátor tej akcie zabezpečiť občerstvenie, vystúpenie ZUŠ atď. 
- ak dá predsedníčka zo Spišskej Novej Vsi požiadavku na mesto, snažíme sa požiadavke 

vyhovieť aj v tomto prípade im bolo vyhovené 
- naším účelom nie je ísť nad rámec. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- znovu sa chcem informovať či bude možné vybavovať preukážky na autobusovej stanici 
- dúfam, že aspoň raz do týždňa bude umožnené občanom, aby si mohli tie preukážky 

vybaviť. 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- budeme kontaktovať SAD Poprad 
- nemôžme ich k tomu donútiť, je to ich slobodné rozhodnutie 
- je to samostatná obchodná spoločnosť a súkromná firma 
- môžeme ich poprosiť, aby túto službu vykonávali a my im vieme ponúknuť priestor                    

na to. 
 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- dúfam, že to bude kladné vybavenie 
- nová pizzeria na Predmestí mala vylepené na okne, že otvárajú 15.6. 
- majú všetky povolenia k otvoreniu. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- neviem, preveríme. 
 

Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 
- je v pláne aj oprava chodníkov na Kláštorskej ulici od čierneho kostola po štátne 

gymnázium. 
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 Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- nemáme vyčlenené finančné prostriedky na to 
- uvidíme či sa to dá opraviť v rámci vlastnej réžie. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- k autobusovej stanici 
- keď som robil reportáž bolo mi povedané, že pracujú na systéme, aby sa to dalo riešiť 

digitálnym spôsobom, čiže online 
- je pravdou, že seniori nemajú k tomu blízko 
- koše vnútri sú, nedal by sa dať aj kôš vonku, keď len na ohorok z cigarety. 

 
Miroslav Dunčko (poslanec MZ) 

- zlá cesta smerom k serpentínam dá sa opraviť? 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- to je dobrá práca pre sociálny podnik. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- zabudla som na mládež 
- na pozemku okolo chodníka hore serpentínami vybudovať skejt park. 

 
Miroslav Dunčko (poslanec MZ) 

- MHD je plná mládeže, možno zneužívajú, že je zadarmo 
- aj vodič autobusu sa sťažoval, či by nemohla byť spoplatnená MHD. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ak to nepôjde inak bude sa mestská polícia voziť MHD 
- je to úsmevne, ale je to tak. 

 
 
 
 

Interpelácie poslancov MZ 
 
 

1. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Michala Kašpera: kedy sa budú spätne osádzať 
spomaľovacie prahy na svoje pôvodne miesta (napr. sídlisko Západ pri ZŠ Francisciho) 
a či vôbec. 
T: ihneď       Z: Mgr. Minďaš 
              Ing. Petrášová 
 

2. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: chodníky po Novoveskej 
ceste po oboch stranách + priechod pre chodcov. 
T: 31.12.2022       Z: Ing. Petrášová 

 
3. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: rozšíriť cestu na Potočnej 

ulici pri p. Petrekovi.  
T: 31.12.2022       Z: Ing. Petrášová 

 



65 

 

4. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: podporiť darcov krvi                
na sponzorovanie zo strany Mesta a Nemocnice. 
T: ihneď       Z: PaedDr. Choborová 
 

5. Interpelácia poslanca MZ RNDr. Vladimíra Adamkoviča: koše vo vonkajšej časti 
budovy čakárne autobusovej stanice. 
T: ihneď       Z: Mgr. Minďaš 
 

6. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: vybudovanie skejtparku                      
pri serpentínach na sídlisku. 
T: 31.12.2022       Z: Ing. Petrášová 
 

7. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: vybavovanie preukážok                              
na autobusovej stanici.  
T: ihneď       Z: Mgr. Minďaš 
 

8. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: oprava chodníka na Kláštorskej ulici 
okolo Gymnázia J. F. Rimavského. 
T: 31.12.2022       Z: Ing. Petrášová 

     Mgr. Minďaš 
 

9. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: otvorenie pizzerie na Predmestí                    
pri autoumyvárni 15.6.2022 – je povolenie? 
T: ihneď       Z: Mgr. Babicová 
 

10. Interpelácia poslanca MZ Miroslava Dunčka: poškodený chodník „serpentíny“ – 
potrebná rekonštrukcia. 
T: 31.12.2022       Z: Ing. Petrášová 
             Mgr. Minďaš 
 
 

11. Interpelácia poslanca MZ Miroslava Dunčka: mestská doprava – vyvážajú                         
sa tínedžeri potrebná pomoc – buď mestská polícia alebo znovu vyberať cestovné. 
T: ihneď       Z: Mgr. Babicová   
 
 

 
 
 

Mgr. Nikolaj Kučka 
   Prednosta MsÚ 
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17.  Záver 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského 
zastupiteľstva za účasť na 33. Mestskom zastupiteľstve a ukončil rokovanie. 
 
 
V Levoči 23.06.2022 
 
 
Zapísala: Ing. Ľubomíra Čujová 
 
Overovatelia: 
 
Miroslav Dunčko       .................................... 
 
Mgr. Ladislav Ogurčák        .................................... 
 
                                    
 
 
 
...............................................     .............................................. 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA          Mgr. Nikolaj Kučka 
        primátor mesta                         prednosta MsÚ 
 
 
 


