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Z Á P I S N I C A 
č. 1 

z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 28.11.2022 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: podľa pozvánky  
Zapisovateľ: Ing. Ľubomíra Čujová 
 
 

1. Otvorenie a program zasadnutia 
 
Po privítaní hostí moderátorkou PaedDr. Alžbetou Brnčalovou zaznela hymna SR v podaní                        
Mgr. Milana Polláka. Po odznení štátnej hymny vystúpil za rečnícky pult primátor mesta                   
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA a požiadal o minútu ticha za zosnulého veľmi významného 
emeritného veľvyslanca SR PhDr. Jána Valka, ktorý bol významný občan mesta a niekoľkokrát 
ocenený MZ. Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA otvoril ustanovujúce zasadnutie 
MZ v Levoči vo volebnom období 2022-2026. Privítal   novozvolené poslankyne a poslancov 
MZ, zástupcov partnerských miest z Poľska (Stary Sącz, Łańcut), zástupcov cirkvi na území 
mesta, poslancov PSK a ostatných vzácnych hostí.  
 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 

2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov  
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA určil návrhovú komisiu v zložení Mgr. Michal 
Kašper, Ján Lorko, Mgr. Nikolaj Kučka. Overovatelia zápisnice Miroslav Čurilla                          
a PaedDr. Ľubomír Repaský. 
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia  

Hl. za 17 proti 0 zdr   2 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Michal Kašper, Ján Lorko, Mgr. Nikolaj 
Kučka.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
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UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice  

Hl. za 17 proti 0 zdr   2 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: Miroslav Čurilla, PaedDr. Ľubomír Repaský. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA   
 
 

3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta 
Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
 
Podpredseda Mestskej volebnej komisie v Levoči Jozef Plačko predniesol správu o výsledkoch 
volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 29.10.2022. 
 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Levoča 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ berie na vedomie správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta Levoča 
prednesenú podpredsedom Mestskej volebnej komisie v Levoči Jozefom Plačkom. Správa tvorí 
prílohu tohto uznesenia. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 
 

4. Zloženie sľubu primátora mesta 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval za prednesenie správy o výsledkoch 
volieb 2022 a prevzal si od podpredsedu mestskej volebnej komisie  osvedčenie o zvolení, 
zložil zákonom podpísaný sľub a zapísal sa do pamätnej knihy mesta. 
 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Zloženie sľubu primátora mesta 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ berie na vedomie, že primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, MBA zložil 
zákonom predpísaný sľub. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová 
 
 

5. Zloženie sľubu poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči 
 
Moderátorka PaedDr. Alžbeta Brnčalová poprosila novozvolených poslancov, aby prišli                
na pódium. Za volebný obvod č. I prečítala mená zvolených poslancov – JUDr. Pavol Papcun, 
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PaedDr. Ľubomír Repaský, Radoslav Kellner, JUDr. Ľubomír Murín, Ján Lorko, JUDr. Lýdia 
Budziňáková, MBA, MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA, Miroslav Čurilla, Bc. Ľubomír 
Komara, PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga. 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA zablahoželal novozvoleným poslancom                          
a  podpredseda mestskej volebnej komisie Jozef Plačko im odovzdal osvedčenie                                
o tom, že sa stali poslancami MZ v Levoči. 
Novozvolená poslankyňa MZ MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA prečítala slávnostný sľub. 
Poslanci MZ za I. volebný obvod podpísali sľub, potom sa podpísali aj do pamätnej knihy 
mesta. 
Moderátorka PaedDr. Alžbeta Brnčalová poprosila poslancov za volebný obvod č. 2, aby prišli 
na pódium – Mgr. Ladislav Ogurčák, Anna Kravecová, MUDr. Jana Suráková, Miroslav 
Dunčko, Mgr. Michal Kašper, RNDr. Vladimír Adamkovič, Mgr. Jaroslav Kramarčík,                   
Mgr. Eva Chalupecká, Mgr. Vladimír Babej. 
Novozvolená poslankyňa MZ Anna Kravecová prečítala slávnostný sľub. Poslanci                                
MZ za II. volebný obvod podpísali sľub, potom sa podpísali aj do pamätnej knihy mesta. 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ berie na vedomie, že poslanci Mestského zastupiteľstva v Levoči zvolení vo volebnom 
obvode č. 1 – Pavol Papcun, JUDr., Ľubomír Repaský, PaedDr., Radoslav Kellner, Ľubomír 
Murín, JUDr., Ján Lorko, Lýdia Budziňáková, JUDr., MBA, Ingrid Dzurňáková, MUDr., 
MBA, Miroslav Čurilla, Ľubomír Komara, Bc., Jozef Cvoliga, PhDr. Mgr., a zvolení                      
vo volebnom obvode č. 2 – Ladislav Ogurčák, Mgr., Anna Kravecová, Jana Suráková, MUDr., 
Miroslav Dunčko, Michal Kašper, Mgr., Vladimír Adamkovič, RNDr., Jaroslav Kramarčík, 
Mgr., Eva Chalupecká, Mgr., Vladimír Babej, Mgr., zložili zákonom predpísaný sľub.   
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 
 

6. Príhovor primátora mesta 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA prečítal svoj slávnostný príhovor.                              
Na záver pozval na pódium bývalého zástupcu primátora mesta Miroslava Čurillu a poďakoval 
mu za dlhoročnú prácu pri rozvoji mesta. 
Miroslav Čurilla poďakoval pánovi primátorovi za dôveru a za vynaložené úsilie pri naplnení 
predsavzatí. Poprial mestu ďalší rozvoj, veľa úspechov a kolegom poďakoval za spoluprácu. 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: Príhovor primátora mesta 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ berie na vedomie príhovor primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského, MBA. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                 Ing. Lisoňová 
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7. Voľba mandátovej komisie 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 8 
K bodu: Voľba mandátovej komisie 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ zriaďuje trojčlennú (3-člennú) mandátovú komisiu ako svoj stály poradný, iniciatívny           
a kontrolný orgán. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová        
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Voľba mandátovej komisie 

Hl. za  19 proti 0 zdr   0 
 
MZ vymedzuje (určuje) úlohy mandátovej komisie takto:  

- overuje platnosť zloženia sľubu poslancov mestského zastupiteľstva a primátora mesta,  
- sleduje a vyhodnocuje účasť poslancov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva                       

a orgánov, do ktorých boli zvolení; podľa potreby predkladá mestskému zastupiteľstvu 
návrhy na prijatie potrebných opatrení,  

- zisťuje podľa ustanovenia § 25 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení                       
v znení neskorších predpisov dôvody pre zánik mandátu poslanca, konštatuje zánik 
mandátu poslanca, túto skutočnosť bezodkladne prostredníctvom primátora mesta 
oznamuje mestskému zastupiteľstvu s návrhom na oznámenie nastúpenia náhradníka, 

- sleduje dodržiavanie štatútu mesta a rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva 
poslancami Mestského zastupiteľstva v Levoči; v prípade potreby predkladá mestskému 
zastupiteľstvu návrh na prijatie príslušných opatrení. 

T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Voľba mandátovej komisie 

Hl. za 15 proti 0 zdr   4 
 
MZ vymedzuje (určuje) zloženie mandátovej komisie z poslancov mestského zastupiteľstva 
takto:  

- za predsedu mandátovej komisie volí PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu, 
- za ďalších členov mandátovej komisie volí JUDr. Ľubomíra Murína a Bc. Ľubomíra 

Komaru . 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová 
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8. Informácia mandátovej komisie o overení platnosti voľby 
primátora a poslancov a nezlučiteľnosti funkcií 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 11 
K bodu: Informácia mandátovej komisie o overení platnosti voľby primátora a poslancov 
a nezlučiteľnosti funkcií 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ berie na vedomie informáciu mandátovej komisie, že  

- overila platnosť voľby primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského, MBA            
a prítomných poslancov Mestského zastupiteľstva v Levoči na základe predložených 
osvedčení o zvolení, 

- primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, MBA a prítomní poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Levoči zložili zákonom predpísaný sľub, 

- primátor mesta Levoča Ing. Miroslav Vilkovský, MBA a prítomní poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Levoči potvrdili písomným čestným vyhlásením, že nevykonávajú 
funkciu nezlučiteľnú s výkonom funkcie verejného funkcionára – primátora mesta       
alebo poslanca mestského zastupiteľstva. 

Informácia mandátovej komisie je prílohou tohto uznesenia. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová 
 
 

9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského 
zastupiteľstva 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 
viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva 

Hl. za 18 proti 0 zdr   1 
 
MZ poveruje poslanca Mestského zastupiteľstva v Levoči Miroslava Čurillu zvolávaním                     
a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa ustanovení § 12 ods. 2 prvá 
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: ihneď        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová 
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10. Informácia o poverení poslanca MZ na zastupovanie 
primátora mesta 

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

  
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Informácia o poverení poslanca MZ na zastupovanie primátora mesta 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta Levoča Ing. Miroslava Vilkovského, MBA, 
že na základe ustanovenia § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov poveril s účinnosťou od 01. 12. 2022 na celé funkčné obdobie poslanca 
Mestského zastupiteľstva v Levoči JUDr. Pavla Papcuna zastupovaním primátora mesta                       
v rozsahu určenom v písomnom poverení v súlade s ustanovením § 13b ods. 3 zákona                        
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 

 
11. Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ zriaďuje s účinnosťou od 01. 12. 2022 7 člennú (sedemčlennú) komisiu finančnú                    
a investícií mesta ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová    
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ vymedzuje (určuje) úlohy komisie finančnej a investícií mesta takto:  

- prejednáva návrh rozpočtu mesta a jeho zmeny,  
- prejednáva správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet mesta a predkladá písomné 

stanoviská pre rokovanie MZ,  
- prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch, 
- prejednáva prijatie návratných zdrojov financovania, 
- dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta - prejednáva návrh na predaj 

majetku mesta 
- vyjadruje sa k návrhu územného plánu mesta a k všetkým jeho doplnkom a zmenám,  
- navrhuje a podieľa sa na hodnotení jednotlivých dopravných systémov v meste,  
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- vyjadruje sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v meste a podieľa 
sa na kontrole ich dodržiavania, 

- posudzuje spracovanie koncepcie ochrany životného prostredia a prírody na území 
mesta a sleduje jej realizáciu, 

- navrhuje a podieľa sa na tvorbe koncepcie bytovej politiky v meste, 
- vyjadruje sa k investičnej činnosti právnických osôb a fyzických osôb v meste, 
- vyjadruje sa k žiadosti o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení 

na území mesta, 
- vyjadruje sa ku koncepcii, návrhu prípravy a spôsobu realizácie stavieb vo vlastníctve 

mesta, 
- podieľa sa na príprave a realizácií koncepcie rozvoja mesta, vyjadruje sa k investičnej 

výstavbe v mesta, 
- vydáva stanoviská ku všetkým druhom dokumentácie /štúdia, zadanie, projekt/, 

koncepčným materiálom,  
- vyjadruje sa k návrhu rozpočtu mesta, 
- zaujíma stanovisko k činnosti v oblasti správy a údržby komunikácií na území mesta                

v zmysle cestného zákona,  
- vyjadruje sa k plánu zimnej údržby a čistenia mesta, - posudzuje koncepciu rozvoja 

mestského informačného systému, 
- sleduje stav verejného poriadku v meste a navrhuje konkrétne opatrenia                                        

na jeho zlepšenie, 
- vyjadruje sa k materiálom týkajúcim sa mestskej polície, jej organizácie, 
- prostredníctvom náčelníka mestskej polície spolupracuje so štátnymi orgánmi                             

a organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany verejného poriadku, 
- vyjadruje sa k návrhom na vymenovanie a odvolanie náčelníka mestskej polície, 
- vyjadruje sa k nakladaniu s odpadom na území mesta v zmysle zákona o odpadoch. 

T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 18 proti 0 zdr  1  
 
MZ vymedzuje (určuje) zloženie komisie finančnej a investícií mesta z poslancov 
mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb takto: 

- za predsedu komisie finančnej a investícií mesta s účinnosťou od 01. 12. 2022 volí 
poslanca mestského zastupiteľstva Radoslava Kellnera, 

- ďalší členovia komisie finančnej a investícií mesta budú zvolení na nasledujúcom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči. 

T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová  
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ zriaďuje s účinnosťou od 01. 12. 2022 5 člennú (päťčlennú) komisiu majetkovú                     
ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová 
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UZNESENIE č. 18 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ vymedzuje (určuje) úlohy komisie majetkovej takto: 

- vypracovanie stanovísk k materiálom, určeným na schválenie v MR a MZ, týkajúcich 
sa nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta, najmä kúpy, predaja a prenájmu 
nehnuteľností; 

- vypracovanie stanovísk k materiálom, určeným na schválenie v MZ, súvisiacich                        
so žiadosťami o pridelenie, výmenu alebo ukončenie nájmu mestských nájomných 
bytov; 

- poskytovanie súčinnosti v procese prípravy, priebehu a vyhodnocovania inventarizácie 
majetku vo vlastníctve mesta; 

- vypracovanie návrhov na efektívnejšie a výhodnejšie využitie majetku vo vlastníctve 
mesta; 

- vypracovanie stanovísk k návrhom všeobecne záväzných nariadení mesta, týkajúcich     
sa nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta; 

- vypracovanie stanovísk k návrhom na zriadenie obchodných spoločností s majetkovou 
účasťou mesta a k návrhom na zmeny v takýchto spoločnostiach; 

- predkladanie návrhov na riešenie dôležitých otázok, týkajúcich sa života v meste. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová  
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 18 proti 0 zdr   1 
 
MZ vymedzuje (určuje) zloženie komisie majetkovej z poslancov mestského zastupiteľstva 
a z ďalších osôb takto: 

- za predsedu komisie majetkovej s účinnosťou od 01. 12. 2022 volí poslanca 
mestského zastupiteľstva RNDr. Vladimíra Adamkoviča, 

- ďalší členovia komisie majetkovej budú zvolení na nasledujúcom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Levoči. 

T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová  
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ zriaďuje s účinnosťou od 01. 12. 2022 7 člennú (sedemčlennú) komisiu školstva                          
a sociálnych vecí ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová  
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ vymedzuje (určuje) úlohy komisie školstva a sociálnych vecí takto: 
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- prerokováva a vyjadruje sa k materiálom pripravovaným na rokovanie orgánov mesta          
v oblasti školstva v rozsahu VZN, 

- vyjadruje sa k návrhom na financovanie jednotlivých škôl a školských zariadení                        
v zriaďovacej kompetencii mesta, 

- vyjadruje sa k návrhom financovania jednotlivých škôl a školských zariadení v inej 
zriaďovateľskej kompetencii, 

- navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje prehliadky a súťaže a výstavy                                    
mimo kompetencie ministerstva, 

- navrhuje, spoluorganizuje a zabezpečuje kultúrno-spoločenské podujatia súvisiace                  
s oblasťou školstva, 

- plní ďalšie úlohy súvisiace s riešením konkrétnych otázok v uvedených oblastiach, 
- predkladá návrhy na riešenie občanov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, občanov, ktorí 

potrebujú sociálnu pomoc, sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu, 
- predkladá návrhy na skvalitnenie poskytovaných zdravotníckych služieb v meste, 
- prerokúva žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci občanom a predkladá 

návrhy na ich riešenie v súlade so zákonom č. 417/2013 Z .z. o hmotnej núdzi,                       
podľa § 17, 

- svojou činnosťou sa podieľa na realizácii a pôsobnosti sociálnej a zdravotnej politiky               
v meste, sociálnej a zdravotnej starostlivosti o občanov, 

- kontroluje správu a využitie zariadení slúžiacich pre sociálne odkázaných občanov, 
- komisia berie na vedomie žiadosti o posúdenie odkázanosti občanov na sociálnu službu 

v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení, zákona                     
č. 485/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 
službách, 

- riešenie sociálnej situácie v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách – dotácia                 
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením                 
a na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym 
vylúčením, 

- berie na vedomie vykonávanie inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi                
v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení,              
§ 23 – znižovanie dlhov voči mestu, 

- prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na činnosť spoločenských 
organizácii /SČK, Zväz zdravotne postihnutých, Združenie kresťanských seniorov              
a pod./, 

- plní ďalšie úlohy súvisiace s riešením konkrétnych otázok v uvedených oblastiach. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová    
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 16 proti 0 zdr   3 
 
MZ vymedzuje (určuje) zloženie komisie školstva a sociálnych vecí z poslancov mestského 
zastupiteľstva a z ďalších osôb takto: 

- za predsedu komisie školstva a sociálnych vecí s účinnosťou od 01. 12. 2022 volí 
poslankyňu mestského zastupiteľstva Annu Kravecovú, 

- ďalší členovia komisie školstva a sociálnych vecí budú zvolení na nasledujúcom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči. 

T:01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová    
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UZNESENIE č. 23 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ zriaďuje s účinnosťou od 01. 12. 2022 5 člennú (päťčlennú) komisiu športu                           
ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová    
 
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ vymedzuje (určuje) úlohy komisie športu takto: 

- Vypracováva stanoviská k návrhom materiálov v oblasti športu. 
- Vypracováva návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších úloh v meste v oblasti 

rozvoja mládeže, športovej a telovýchovnej činnosti. 
- Navrhuje finančné zabezpečenie oblasti športu v rozpočte mesta pre kalendárny rok, 

dozerá na efektívne využitie prostriedkov. 
- Vypracuje Plán športových podujatí na príslušný kalendárny rok.  
- Vyhodnocuje činnosť jednotlivých subjektov podieľajúcich sa na rozvoji športu. 
- Pripravuje metodiku prerozdelenia príspevku mesta pre oblasť športu. 
- Zhromažďuje požiadavky jednotlivých športových klubov. 
- Navrhuje pridelenie finančných prostriedkov jednotlivým športovým klubom. 
- Navrhuje a spoluorganizuje spoločenské podujatia športového charakteru. 
- Navrhuje a spoluorganizuje spoločenské podujatia kultúrneho charakteru.. 

T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová    
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ vymedzuje (určuje) zloženie komisie športu z poslancov mestského zastupiteľstva                      
a z ďalších osôb takto: 

- za predsedu komisie športu s účinnosťou od 01. 12. 2022 volí poslanca mestského 
zastupiteľstva Miroslava Dunčka, 

- ďalší členovia komisie športu budú zvolení na nasledujúcom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Levoči. 

T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová    
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ zriaďuje s účinnosťou od 01. 12. 2022 5 člennú (päťčlennú) komisiu kultúry                          
a cestovného ruchu ako svoj stály poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová   
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UZNESENIE č. 27 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ vymedzuje (určuje) úlohy komisie kultúry a cestovného ruchu takto:  
V oblasti cestovného ruchu: 

- spolupracuje a podieľa sa pri príprave analýzy turistickej aktivity mesta a infraštruktúry 
cestovného ruchu z hľadiska historických pamiatok a iných historických objektov, 
ubytovacích, stravovacích a ostatných služieb, 

- spolupracuje a podieľa sa na príprave vydávania a zabezpečenia propagačných 
materiálov pre mesto,  

- podieľa sa pri príprave návrhov na riešení rozvoja cestovného ruchu, 
- spolupracuje pri vytváraní systému tvorby finančných zdrojov na podporu rozvoja 

cestovného ruchu v meste, ako aj pri zachovávaní historického, architektonického                     
a kultúrneho dedičstva, 

- podieľa sa na koordinačnej činnosti pri realizácii úloh súvisiacich s ekonomickým                       
a sociálnym rozvojom spravovaného územia, 

- podieľa sa na tvorbe koncepcie rozvoja na úseku cestovného ruchu na území mesta.  
 
V oblasti rozvoja mesta: 

- podieľa sa pri aktualizácii vízie, profilu mesta a strategického plánu a programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, 

- podieľa sa pri priebežnom napĺňaní a vyhodnocovaní a aktualizácii akčných plánov.  
 
V oblasti prípravy projektov, grantov a fondov na národnej a medzinárodnej 
úrovni: 

- spolupracuje sa podieľa sa pri vypracovávaní projektov a žiadosti o podporné programy 
financované zo štátnych a iných verejných zdrojov, 

- spolupracuje sa podieľa sa pri vykonávaní monitoringu všetkých zdrojov (projekty, 
fondy, granty) finančnej alebo inej podpory na území SR. 
 
V oblasti podpory investícii:  
1.spolupracuje pri aktivitách smerujúcich k získaniu finančných prostriedkov                           
pre priemyselný park.  
 
V oblasti podnikateľskej činnosti:  
1. spolupracuje pri zabezpečovaní zámerov v podnikateľskej činnosti mesta.  
 
Ďalšie úlohy:  
1. spolupracuje a podieľa sa pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov –    
VZN a iné v rámci rozsahu činnosti oddelenia, 
2. podieľa sa pri spracovaní podkladov k rozpočtu mesta, plnenia rozpočtu, návrh zmien 
a rozpočtových opatrení, 
3. spolupracuje aj s ostatnými komisiami pri MZ podľa potreby pri riešení 
samosprávnych úloh mesta. 

T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová    
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UZNESENIE č. 28 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 18 proti 0 zdr   1 
 
MZ vymedzuje (určuje) zloženie komisie kultúry a cestovného ruchu z poslancov 
mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb takto: 

- za predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu s účinnosťou od 01. 12. 2022 volí 
poslankyňu mestského zastupiteľstva Mgr. Evu Chalupeckú, 

- ďalší členovia komisie kultúry a cestovného ruchu budú zvolení na nasledujúcom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči. 

T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová    
 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 19 proti 0 zdr   0 
 
MZ zriaďuje s účinnosťou od 01. 12. 2022 5-člennú (päťčlennú) komisiu pre ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta na plnenie úloh v zmysle 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová    
 
 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Návrh na zriadenie komisií MZ a voľba ich predsedov 

Hl. za 17 proti 0 zdr   2 
 
MZ vymedzuje (určuje) zloženie päťčlennej komisie pre ochranu verejného záujmu                   
pri výkone funkcií funkcionárov mesta z poslancov mestského zastupiteľstva v súlade                   
s ustanovením čl. 7 ods. 5 písm. b) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov takto: 

- za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
funkcionárov mesta s účinnosťou od 01. 12. 2022 volí poslankyňu mestského 
zastupiteľstva MUDr. Janu Surákovú (Kresťanskodemokratické hnutie), 

- ďalší členovia komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta budú zvolení na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Levoči. 

T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová 
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12. Návrh na schválenie poslancov pre výkon funkcie sobášiaceho 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Návrh na schválenie poslancov pre výkon funkcie sobášiaceho 

Hl. za 18 proti 0 zdr   1 
 
MZ poveruje poslanca Mestského zastupiteľstva v Levoči Miroslava Čurillu výkonom funkcie 
sobášiaceho podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov znení neskorších predpisov 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová 
 
UZNESENIE č. 32 
K bodu: Návrh na schválenie poslancov pre výkon funkcie sobášiaceho 

Hl. za 17 proti 0 zdr   2 
 
MZ poveruje poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Levoči Annu Kravecovú výkonom 
funkcie sobášiaceho podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene    
a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová 
 
 

13. Určenie platu primátora mesta 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- nedá sa mi nevyjadriť k zvyšovaniu platu primátora o 40% a následnom bode rokovania 
o zvyšovaní odmien pre poslancov 

- podľa vás je to vhodne a správne v súčasnej dobe, keď momentálne zápasíme 
s energetickou krízou ako aj celkovou infláciou? 

- je zodpovedné, aby samospráva pristúpila k takémuto kroku? 
- mnohí ľudia živoria, prežívajú z mesiaca na mesiac 
- šetriaci režim sa určite dotkne aj nášho mesta, ako aj inštitúcií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 
- verejnú funkciu vnímam ako službu občanom a mestu 
- pokladám za dôležité uvedomiť si, na čom nám záleží. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- prosím predniesť návrh,  ak má niekto z poslancov. 
 
Mgr. Vladimír Babej (poslanec MZ) 

- dá sa súhlasiť s tým čo povedala o zvýšení platu primátora MUDr. Suráková 
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- keďže sme noví poslanci dal by som návrh, aby sme o tom rokovali na pracovnom 
zasadnutí 

- citujú sa tam zákony a nikto nevie koľko to je vo finančnom vyjadrení. 
 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Určenie platu primátora mesta 

Hl. za 3 proti 2 zdr   14 = neschválené 
/kladne formulovaný poslanecký návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ 

schválený/ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Mgr. Vladimíra Babeja: presunúť bod 
programu určenie platu primátora mesta na rokovanie (pracovné) MZ. 
T: 28.11.2022        Z: Ing. Lisoňová 
              Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Určenie platu primátora mesta 

Hl. za 14 proti 0 zdr   5 
 
MZ určuje plat primátora mesta Ing. Miroslava Vilkovského, MBA podľa ustanovenia                    
§ 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov ako zákonom garantované minimum zvýšené 
o 40 % s účinnosťou od 28. 11. 2022. 
T: 28.11.2022        Z: Ing. Lisoňová 
              Mgr. Kučka 
 
 
 

14. Zásady odmeňovania poslancov 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA bližšie vysvetlil. 
 
 
UZNESENIE č. 35  
K bodu: Zásady odmeňovania poslancov 

Hl. za 15 proti 0 zdr   4 
 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov Zásady odmeňovania poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Levoči a členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, ktorí                                     
nie sú poslancami, s účinnosťou od 01. 12. 2022 podľa predloženého návrhu. 
T: 01.12.2022        Z: Ing. Lisoňová 
              Mgr. Kučka 
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15. Záver 
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval všetkým za účasť na 1. 
Ustanovujúcom zasadnutí MZ a ukončil rokovanie.  
Moderátorka PaedDr. Alžbeta Brnčalová na záver poprosila žiacku ZUŠ Veroniku Pagáčovú 
zaspievať skladbu od Adele, poďakovala za účasť na 1. Ustanovujúcom zasadnutí MZ v Levoči 
a pozvala poslancov a hostí do kongresovej sály. 
 
 
V Levoči 28.11.2022 
 

 


