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Z Á P I S N I C A 
č. 37 

z 37. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 3.11.2022 

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

- program MZ, ktoré je zvolané nad rámec plánu práce, máte pred sebou 
- sú tam dva body 
- MZ je uznášania schopné 
- návrhová komisia: Mgr. Kučka, Mgr. Ladislav Ogurčák nie je tu zatiaľ, môže byť                  

pán Radoslav Kellner, Miroslav Čurilla  
- overovatelia zápisnice: Ján Lorko, MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA nie je tu, Vladimír 

Adamkovič môžete byť 
- ospravedlnení: PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga, Mgr. Andrea Kolečanyiová,                                  

PaedDr. Ľubomír Repaský, Mgr. Michal Kašper, Miroslav Dunčko 
- zapisovateľka: Ing. Ľubomíra Čujová. 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  10 proti 0 zdr  0 nehl  0 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď 
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia  

Hl. za  8 proti 0 zdr  2 nehl  0 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Radoslav Kellner, Miroslav Čurilla, Mgr. Nikolaj 
Kučka.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
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UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice  

Hl. za  9 proti 0 zdr  0 nehl  1 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: Ján Lorko, RNDr. Vladimír Adamkovič.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 

2. Uplatnenie predkupného práva a kúpa nehnuteľností 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- majetkové oddelenie pripravilo na MZ iba jeden bod, týkajúci sa uplatnenia 
predkupného práva a kúpu nehnuteľností od spoločnosti Helske 

- bod už bol prerokovaný na septembrovom zasadnutí MZ 
- bol schválený aj poslanecký návrh nehlasovať o tomto návrhu a zvolať rokovanie              

mimo plán práce MZ a následne predložiť tento bod znova na zasadnutie MZ 
- dôvodovú správu sme rozšírili oproti tej čo bola v septembri 
- návrh na uznesenie je formulovaný negatívne 
- MZ neschvaľuje uplatnenie si predkupného práva a neschvaľuje kúpu nehnuteľností. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- čas od posledného MZ sme využili na rokovanie so SARIOM, poťažmo s Ministerstvom 
hospodárstva a poradcom premiéra SR, či by vláda nevstúpila do kúpy                                    
tejto nehnuteľnosti 

- v tak krátkom období sa nám nepodarilo presvedčiť ani vládu, ani Ministerstvo 
hospodárstva, SARIO nedisponuje finančnými prostriedkami na kúpu                                
takýchto nehnuteľnosti 

- mesto nemá na to cudzie zdroje, aby kúpilo tieto nehnuteľnosti 
- 60-dňová lehota na uplatnenie predkupného práva nám končí 7.novembra. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- uznesenie čo bolo dané poslaneckým návrhom pána Lorka je splnené? 
- finančná a právna analýza, ak by šlo mesto do kúpy? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ak by sme to kupovali bolo by treba analýzu, že kupujeme to za 7,9 milióna eur 
- nedávali sme robiť ani finančnú, ani právnu analýzu, lebo to nekupujeme 
- nemáme na to finančné zdroje, aby sme to kúpili, či cudzie zdroje alebo vlastné. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- bod programu v septembri bol formulovaný, aby sme kúpili tieto budovy. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- návrh tak vyšiel po prejednaní v MR 
- v zmluve máme 60-dňovú lehotu na uplatnenie predkupného práva 
- musíme sa v tejto lehote nejak vyjadriť 
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- ak dnes skonštatujeme, že nemáme na to cudzie ani vlastné zdroje, tak sa vyjadrime            
ako mesto, že tie nehnuteľnosti nemáme záujem kúpiť. 

 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- čo môže nasledovať teraz 
- keď investor tie nehnuteľnosti predá, aké sú dopady? 
- tie pozemky sú naše, čo s halami? 
- môže tam rozbehnúť nejakú výrobu aj bez súhlasu mesta? 
- keď som dával poslanecký návrh som myslel aj za, aj proti 
- aj z jednej, aj z druhej strany tú právnu analýzu 
- čo bude nasledovať v prípade, že to kúpime, alebo pôjdeme do kúpy, ale aj analýzu,               

že to nekúpime 
- aké sú možné varianty a riziká do budúcna 
- bolo mi jasné, že to nekúpime, lebo nemáme krytie a za tak krátky čas sa nepodarí                 

nič  zohnať. 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- podľa mojich vedomostí sa zmení len vlastník tých nehnuteľností na našich pozemkoch 
- pre mesto vyvstáva úloha dojednať nové zmluvné podmienky nového vlastníka 
- predchádzajúci vlastník spoločnosť Helske tam malo dojednané nejaké podmienky 

výšky nájmu atď. 
- s novým vlastníkom budeme musieť vstúpiť do rokovania a určiť si nové podmienky, 

čo sa týka prenájmu mestských pozemkov, ktoré sú v HPZ 
- nový vlastník môže ponúkať na prenájom, alebo nejakým záujemcom tie haly                           

k dispozícií, že sú voľné 
- ak sa nájde potencionálny investor, ktorý by mal záujem a vyhovovali by mu haly              

aj čo sa týka rozmerov a zloženia, nič nebráni tomu, aby rokoval s potencionálnymi 
investormi, aby využili tie haly 

- administratívna budova nie je skolaudovaná 
- bude ju treba dobudovať 
- Helske má skolaudované len tie dve haly, nič viac 
- podľa môjho názoru nový vlastník môže tie dve haly prenajať niekomu, kto by mal 

záujem v týchto halách svoju výrobu naštartovať. 
 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- bude to musieť byť nejaká trojstranná dohoda alebo zmluva, už pri kúpe,                                
alebo pri predaji tej nehnuteľnosti, alebo oni to prevedú až potom bude nasledovať 
z našej strany nejaký krok, až potom vstúpime do rokovania? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- pôvodná zmluva, kde je tá 60-dňová lehota na uplatnenie predkupného práva nepočíta 
s tým  

- po 60-tich dňoch to Helske môže previesť na kohokoľvek 
- aj bez nášho súhlasu 
- na to nepotrebuje súhlas ani primátora, ani MZ. 

 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- automaticky bude musieť nabehnúť na tú nájomnú zmluvu, ktorá je? 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- teoreticky áno, ale my si budeme musieť určiť za akých podmienok to bude prenajaté, 

ale to sa potom budeme môcť dožadovať asi len  žalobou 
- Helske to malo prenajaté za nejakých 60 centov za m² a rok 
- nepočítam s tým, že by sme išli v tej istej forme 
- Helske malo, preto takú nízku cenu, lebo malo vytvoriť pracovné miesta. 

 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- bolo to v zmysle zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, preto to muselo byť               
tak dodržané. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- jasné. 
 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- uznesenie už bolo naplnené, ohľadom čo sme zrušili investičnú dohodu? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nebolo. 
 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- nebolo by lepšie to uznesenie zrušiť, keď nie je naplnené? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- môžeme ho zrušiť, ale nemáme pripravený teraz materiál 
- dá sa zrušiť aj na najbližšom MZ to predchádzajúce uznesenie. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- na to je čas kedykoľvek, dá sa zrušiť poslaneckým návrhom alebo sa rýchlo naformuluje 
uznesenie k tomu ešte teraz. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- môže ísť aj poslaneckým návrhom teraz ho zrušiť. 
 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- nemám ani číslo. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- Mgr. Drahomirecký by mal mať, ale nič nebráni tomu, aby sa uznesenie zrušilo. 
 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- súhlasím, aby sa to nepredlžovalo na ďalšom pracovnom MZ. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- dáme to majetkovému oddeleniu, aby to uznesenie pripravilo na zrušenie,                              
ako nevykonané 

- hlasujeme o predloženom návrhu 
- upozorňujem, že je návrh formulovaný - MZ neschvaľuje uplatnenie si predkupného 

práva a neschvaľuje kúpu nehnuteľností od spoločnosti Helske, s.r.o. 
- pokiaľ ste za to uznesenie treba hlasovať pozitívne. 
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UZNESENIE č. 4 
K bodu: Nakladanie s majetkom mesta – uplatnenie predkupného práva a kúpa 
nehnuteľností 

Hl. za  8 proti  0 zdr  3  nehl 1 
 
MZ neschvaľuje uplatnenie si predkupného práva a neschvaľuje kúpu nehnuteľností               
od spoločnosti Helske, s r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto       
(IČO: 47 211 253) pre Mesto Levoča, IČO: 329 321 za kúpnu cenu 7 870 000,00  eur, 
stanovenú Znaleckým posudkom č. 236/2022, vypracovaným znalcami Ing. Stanislavom 
Čurillom, Jána Jánskeho 26, Spišská Nová Ves a Ing. Petrom Turekom, Ovocinárska 6, Levoča, 
v tomto členení: 

1) stavba súpisné číslo 3489 - výrobná hala, postavená na pozemkoch parcelné čísla                          
C-KN 4588/96 a C-KN 4588/97 v k. ú. Levoča za kúpnu cenu 1 719 109,06 eur; 

2) stavba súpisné číslo 3490 - výrobná hala, postavená na pozemku parcelné číslo                       
C-KN 4588/110 v k. ú. Levoča za kúpnu cenu 3 593 614,41 eur; 

3) rozostavaná stavba súpisné číslo 3491 - administratívna budova, postavená na pozemku 
parcelné číslo C-KN 4588/112 v k. ú. Levoča za cenu 2 296 628,05 eur; 

4) príslušenstvo stavieb súpisné číslo 3489, 3490 a 3491 za cenu 260 648,48 eur v členení: 
 a) vodovodná prípojka - 17 518,19 eur; 
 b) požiarny vodovod - 22 523,39 eur; 
 c) vodomerná šachta - 3 801,44 eur; 
 d) kanalizačná prípojka - 8 548,13 eur; 
 e) dažďová kanalizácia - 19 538,59 eur; 
 f) kanalizačné šachty - 13 552,07 eur; 
 g) elektrická prípojka - 9 865,55 eur; 
 h) kanalizácia zaolejovaná - 16 485,68 eur; 
 i) odlučovač ropných olejov - 8 404,67 eur; 
 j) elektrická prípojka - 4 938,82 eur; 
 k) elektrická prípojka pre administratívnu budovu - 4 938,82 eur; 
 l) elektrická prípojka pre výrobnú halu - 11 481,18 eur; 
 m) prípojka plynu - 6 740,39 eur; 
 n) vnútrozávodné komunikácie - 81 766,04 eur; 
 o) oporný múr železobetónový - 1 917,60 eur;  
 p) oporný múr gabionový - 28 051,13 eur; 
 r) spevnená plocha zo zámkovej dlažby - 576,79 eur. 
T: 07.11.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 

3. Zmena rozpočtu č. 6 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Kamenický - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- predkladám návrh zmeny rozpočtu číslo šesť 
- týka sa dvoch vecí 
- navyšujeme bežné príjmy, bežné výdavky pre MŠ 
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- jedná sa o výdavky, ktoré súvisia s 500 eurovými odmenami, ktoré sme schvaľovali                   
na minulom MZ 

- suma, ktorá bola schválená pre MŠ bola bez odvodov 
- toto sú iba odvody k tým 500 eurám 
- ďalšia zmena je v kapitálovom rozpočte 
- navýšenie výdavkov na rekonštrukciu Materskej školy Gašpara Haina vo výške          

113 145 eur 
- je to dlhodobý záväzok mesta, ktorý máme nesplatený voči realizovateľovi stavby 
- čakáme na poslednú platbu zo strany poskytovateľa projektu 
- navýšenie príjmových finančných operácií. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- čo sa týka tých 500 eurových odmien pre zamestnancov 
- tie budú musieť ísť podľa dnešného platného stavu z nášho rozpočtu, samozrejme                       

aj odvody napočítané na to 
- finančné prostriedky sme zatiaľ na odmeny nedostali, ani nedostaneme 
- druhá vec je definitívne vysporiadanie MŠ Gašpara Haina, aby sme dodávateľovi 

uhradili tú platbu 
- budeme si ju uplatňovať voči riadiacemu orgánu. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- to je ten záväzok z roku 2018, čo tam bolo porušenie zákona? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- áno. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- uhrádzaná faktúra ide byť aj z daňových príjmov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ide to z príjmov mesta. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- mohlo sa to už skôr uhradiť. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- z investičného fondu. 
 

JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 
- bolo to predmetom predvolebnej kampane 
- vtedy si tvrdil, že sa to nedá uhradiť. 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- bol problém v tom, že keby sme to uhradili, tak už by nám tu platbu neuznali 
- ide o to, že akým spôsobom bolo nastavené financovanie projektu 
- teraz žiadame o zmenu spôsobu financovania projektu, ktorá nám umožní zaplatiť                        

to dopredu a potom si nárokovať tieto finančné prostriedky. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- tá faktúra bola zo strany mesta uznaný záväzok? 
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Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 
- áno. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- v tejto výške je aj zverejnená tá faktúra? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- áno, tam nie je len táto faktúra  
- sú tam aj ďalšie záväzky, ktoré máme. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- konkrétne tú sumu 
- nenašiel som tam. 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- bude nižšia. 
 

Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- máme voči Riadiacemu orgánu dve posledné platby neuhradené, konkrétne                        

za tento projekt MŠ Gašpara Haina v celkovej výške presahujúcich 146 000 eur 
- to je tá suma, o ktorej sme sa stále bavili 
- tá suma sa skladala z faktúry konečného dodávateľa prác a tovarov, zo stavebného 

dozoru, faktúry ďalšej, projektanti boli vyplatení 
- skladalo sa to z viacerých faktúr 
- ak tie faktúry nasčítaš musí to dávať tých 146 000 eur, čo my máme pohľadávku                    

voči Riadiacemu orgánu za posledné dve platby 
- vrátim sa k forme. 

  
Mgr. Anna Babicová (vedúca CRaRM) 

- systém predfinancovanie funguje na báze, že prijímateľ dotácie zaplatí predmetné 
faktúry a prostredníctvom predloženej žiadosti o platbu vrátane povinných príloh zašle 
na schválenie riadiacemu orgánu 

- potom príde prijímateľovi vyrozumenie riadiaceho orgánu, že všetky náležitosti boli 
správne  a zároveň zašle aj finančné prostriedky  

- prídu peniaze na prijímateľa dotácie 
- prijímateľ do troch dní musí uhradiť dodávateľovi a päť dní po úhrade musí naspäť 

vrátiť zúčtovanie 
- systém refundácia je tzv. záverečná žiadosť o platbu - prijímateľ zaplatí dodávateľovi 

a voči Riadiaceho orgánu si nárokuje na úhradu predmetných nákladov 
- to sú systémy finančného riadenia EŠIFU. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- žiadosť kedy išla na tú refundáciu? 
 
Mgr. Anna Babicová (vedúca CRaRM) 

- v roku 2018. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- kvôli čomu sme čakali štyri roky na úhradu tej faktúry? 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- lebo sme sa spoliehali, že nám to raz Riadiaci orgán uhradí 
- aj teraz budeme musieť Riadiaci orgán naháňať, aby nám to raz uhradili. 

 
Mgr. Anna Babicová (vedúca CRaRM) 

- neboli jasné metodiky medzi riadiacim a sprostredkovateľským orgánom 
- riadiacim orgánom je Ministerstvo ŽP a SORO bola agentúra 
- medzi týmito dvomi činiteľmi neboli jasné pojmy. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- keď sa to uhradí je tam možnosť vrátenia dotácie 
- ako ste to spomínali pred voľbami. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- áno. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- ešte vždy hrozí, že budeme musieť vracať? 
- nie tým pádom bude už skončená vec. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- teoreticky nie 
- takých prípadov majú na Ministerstve hospodárstva a Slovenskej inovačnej energetickej 

agentúre (SIEA) asi päť na SR 
- tým, že skončilo programovacie obdobie 2013-2020 
- tie finančné prostriedky, ktoré neboli vyčerpané sa vrátili ako keby do Bruselu  
- financovanie projektov v konečnom dôsledku zabezpečuje Certifikačný orgán 

Ministerstva financií 
- Ministerstvo hospodárstva jeho podriadená zložka SIEA je ďalšia zložka, cez ktorú                 

by to malo byť zafinancované 
- v tomto prípade do projektu vstupuje Ministerstvo ŽP, s ním bola podpísaná zmluva               

na rekonštrukciu MŠ Gašpara Haina 
- tri ministerstvá do toho vstupujú 
- defakto by to malo po finančnej stránke riešiť Ministerstvo hospodárstva cez SIEA 
- oni si musia sadnúť a nájsť finančné zdroje na preplatenie nám tých 146 000 eur 
- my máme pohľadávku voči SIEA 146 000 eur z dvoch záverečných platieb, ktoré                  

nám boli stopnuté a nevyplatené ako mestu 
- budeme si tých 146 000 eur uplatňovať, ale hrozí nám ako mestu aj, že nás dá zhotoviteľ 

na exekúciu a zaplatíme ďaleko viac ako 111 000 eur, lebo budeme musieť zaplatiť                
aj trovy exekútorovi a všetky poplatky s tým spojené 

- štyri roky bezúročne sme držali peniaze. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- tým pádom uhradením tej faktúry celá tá agónia končí 
- či ešte stále nie? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nekončí 
- budeme sa musieť ešte stále svojej pohľadávky domáhať na Ministerstve hospodárstva. 
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JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 
- dobre, v tej výške 164 000 eur. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- budeme mať vysporiadané záväzky voči dodávateľovi. 
 

JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 
- nehrozí taká situácia, že 600 000 eur budeme musieť vracať? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- teraz JUDr. Murín to nikto nemôže na tisíc percent povedať 
- budeme mať všetky záväzky voči dodávateľovi vyrovnané 
- budeme si musieť nárokovať ako mesto, preženiem to, že možno aj žalobou,                        

na Ministerstvo hospodárstva, aby nám vyplatili tie peniaze. 
 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- riešime dva vzťahy 
- jeden vzťah mesto a Arprog 
- druhý vzťah mesto a štát, respektíve Riadiaci orgán 
- touto platbou budeme mať vysporiadaný len vzťah mesto a Arprog 
- nebudeme mať vysporiadaný vzťah mesto a štát  
- tam to ďalej pôjde a celá tá sága pokračovať bude 
- nebudeme mať záväzok voči Arprogu a nebude nám hroziť súd, ktorým nám už Arprog 

hrozí, lebo sme päť rokov v omeškaní s jeho záväzkom 
- Arprog nemá nič s tým naším druhým záväzkom s Riadiacim orgánom                                      

a nie je na tom nijak zainteresovaný. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- týmto rozhodnutím budeme mať iba jeden krok urobený 
- stále nám bude svietiť v účtovníctve pohľadávka voči štátu vo výške 146 000 eur.  

 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- 600 000 eur je vzťah medzi mestom a štátom  
- ten ešte nie je dokončený 
- stále prebiehajú kontroly, ktoré nie sú ukončené 
- hrá sa tu o to, či budeme mať celých 600 000 eur preplatených, alebo či to budeme 

musieť zaplatiť z vlastných zdrojov. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- máme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, kde vec je právoplatne skončená 
a nám bola uložená pokuta. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nie je právoplatne skončená 
- tých 3 300 eur sme dostali pokutu za spôsob verejného obstarávania. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- za porušenie zákona z dôvodu konfliktu záujmov. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- je to komplikované 
- museli sme 25 000 eur za zimnú záhradu zaplatiť 
- mali sme to v rozpočte. 

 
Mgr. Nikolaj Kučka (prednosta MsÚ) 

- za kanálovú prípojku 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- alebo za kanál. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- konania v rámci kontroly ešte prebiehajú v tej veci? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- EÚ môže kontrolu ťahať x rokov 
- máme päť alebo šesť kontrol za sebou v tejto veci 
- každá nejakým spôsobom skočila 
- tak ako povedal JUDr. Papcun to ešte nie je stále ukončený proces 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- bolo by na mieste povedať, kde ten problém vznikol 
- vyzerá to tak, že pochybilo mesto, ale chyba nie je strane mesta 
- mohli by ste vysvetliť na koho strane chyba vznikla 
- môj názor je ten, že sme sa do toho dostali nie našou vinou, alebo? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- prvotný problém bol identifikovaný konflikt záujmov 
- ak sa preukáže zo zákona 100% korekcia 
- v tomto prípade bol údajne identifikovaný konflikt záujmov 
- niekoľko kontrol na to prebehlo 
- vysvetľovalo sa to 
- záver nebol jednoznačný, ale mohlo dôjsť 
- kontrolami to bolo vždy ukončené, že mohlo dôjsť. 

 
RNDr. Vladimír Adamkovič (poslanec MZ) 

- konflikt záujmov v akej veci? 
- kto bol v tom konflikte? 
- bol to niekto z MsÚ, zamestnanec, poslanec? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- celý projekt riešila Agentúra PSK 
- v komisii boli traja ľudia  
- jeden z tých troch ľudí bol v konflikte záujmov s víťaznou firmou 
- verejné obstarávanie sa robilo v roku 2016 
- odvtedy sa to ťahá a máme aj problém s tým umiestnením hodnotenia samospráv 
- máme 1,8 bodov so šiestich maximálnych 
- dáva nás to na predposledné miesto na SR, za nami už je asi iba Myjava                                

a pred nami Spišské Podhradie 
- máme skoro päť rokov po lehote splatnosti túto sumu, jednu faktúru 
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- preukázateľne sme tie peniaze nedostali 
- bránili sme sa tomu 
- nikto nám 100% nedefinoval, že bol preukázaný konflikt záujmov, ale mohol byť 
- predpisy EÚ sú tak zvláštne napísané 
- pre európsku komisiu je konflikt záujmov najťažší delikt, kde hrozí 100% korekcia. 

 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- tento problém vznikol v minulom volebnom období 
- primátor urobil všetko pre to, aby sme sa vyhli tej 100% korekcii 
- bol to zložitý proces, ktorý nie je ukončený 
- čítali sme poštu, kde nám oznamovali, že bude následná ďalšia fyzická kontrola nechceli 

sme tomu veriť 
- predtým sme boli informovaní, že to už je uzavreté, ale proces nie je ukončený 
- pred voľbami vyšlo aj mediálne naše zlé hospodárenie, ale ono bolo ovplyvnené                       

len týmto číslom, že sme mali po lehote splatnosti neuhradený záväzok. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ak sa chcete bližšie dostať do obrazu celého prípadu a prejsť si kontroly, ktoré tu boli 
v tej veci za štyri roky asi šesť  

- Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad vládneho auditu, Kriminálna agentúra, Správa 
finančnej kontroly 

- kontroly boli aj opakované 
- nedopracovali sme sa stále k našim peniazom. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- akú sumu činia odmeny zamestnancov a či má mesto finančné prostriedky z vlastných 
zdrojov na vyplatenie odmien?  

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- celkovú sumu nemám. 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- ste už ju spomínali na finančnej komisii. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- nepamätám si ju 
- bolo ta na minulom MZ 
- 500 eurové odmeny musí mesto vyplatiť z vlastných zdrojov pre zamestnancov                    

MsÚ, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie bez prenesených kompetencií 
školské jedálne, školské kluby, materské školy, základnú umeleckú školu. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- prirovnal by som to k účtu hostinského  
- niekto si niečo objednal, rozhodol zákonom o tom v Národnej rade, že majú sa vyplatiť, 

ale účet zaplatia samosprávy zo svojho rozpočtu. 
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- tie peniaze musíme mať, je to zákonom dané. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- je to zo zákona dané. 
 
Miroslav Čurilla (poslanec MZ) 

- hospodárili sme dobre tie peniaze máme, ale nie je to korektné zo strany štátu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- štát rozhodol, že máme vyplatiť odmeny, ale mal aj na tie odmeny plus odvody 
napočítať 38 % a mal dať toľko peňazí na to  

- žiaľ nedal do dnešného dňa 
- podľa tých informácií čo máme, ani do konca roka nedá. 

 
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Zmenu rozpočtu č. 6 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 6 – rozpočtové opatrenie č. 6/a, 6/b, 6/c, 6/d mesta Levoča 
na rok 2022. 
T: 03.11.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
 
 
 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Zmenu rozpočtu č. 6 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje použitie prostriedkov investičného fondu  vo výške 113 145 eur na investičnú 
akciu "Materská škola, Železničný riadok 3, Levoča, elokované pracovisko ul. Gašpara Haina 
36, Levoča - znižovanie energetickej náročnosti verejných budov". 
T: 03.11.2022        Z: Mgr. Kamenický 
              Mgr. Kučka 
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4. Záver 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského 
zastupiteľstva za účasť na 37. Mestskom zastupiteľstve. Pre poslancov, ktorí prešli do nového 
volebného obdobia 28.11.2022 pravdepodobne bude ustanovujúce MZ a ukončil rokovanie. 
 
 
V Levoči 03.11.2022 
 
 

 
 


