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Mestské zastupiteľstvo v Levoči 
Z Á P I S N I C A 

č. 2 

z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 15.12.2022 

 
 
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 2. 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 je zobrazený na tabuli 
- návrhová komisia: Mgr. Nikolaj Kučka, MUDr. Jana Suráková, Mgr. Michal Kašper 
- overovatelia zápisnice: Ján Lorko, Anna Kravecová 
- zapisovateľka Ing. Ľubomíra Čujová 
- ospravedlnení: Mgr Vladimír Babej, Miroslav Čurilla, RNDr. Vladimír Adamkovič 
- RNDr. Vladimír Adamkovič mal by prísť neskôr. 

 
 
UZNESENIE č. 1 
K bodu: Program zasadnutia MZ 

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 5 
 
MZ schvaľuje program MZ. 
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 
UZNESENIE č. 2 
K bodu: Návrhová komisia 

Hl. za  9 proti  0 zdr  0  nehl 7 
 
MZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: MUDr. Janka Suráková, Mgr. Michal Kašper, 
Mgr. Nikolaj Kučka.   
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
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UZNESENIE č. 3 
K bodu: Overovatelia zápisnice 

Hl. za  11 proti  0 zdr  1  nehl 4 
 
MZ schvaľuje overovateľov zápisnice MZ: Ján Lorko, Anna Kravecová.  
T: ihneď         Z: Ing. Vilkovský, MBA       
 
 

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

- 1. zasadnutie MZ prebehlo 28.11.2022 
- bolo prijatých 35 uznesení 
- všetky uznesenia sú splnené. 

 
 
UZNESENIE č. 4 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 
MZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z 1. zasadnutia MZ.  
T: ihneď         Z: Mgr. Kučka  
 
 

3. Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Levoča 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- prvým bodom je návrh na schválenie Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom 
mesta Levoča 

- dôvodová správa je krátka  
- celé zásady tvoria prílohu materiálov 
- úpravy sú zvýraznené červenou farbou. 

 
 
UZNESENIE č. 5 
K bodu: Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Levoča 

Hl. za  12 proti  0 zdr  1  nehl 3 
 
MZ schvaľuje Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Levoča podľa návrhu, 
ktorý tvorí prílohu č. 1. 
T: 31.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
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4. VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve 
mesta Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- ide o VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 
- pôvodné VZN malo veľa dodatkov a bolo to  neprehliadne 
- nezriadením MR v tomto volebnom období bolo potrebné upraviť kompetencie                      

pri prideľovaní mestských nájomných bytov 
- pri VZN a kompetenciách bolo potrebné upraviť znenie.                  

 
 
UZNESENIE č. 6 
K bodu: VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ berie na vedomie informáciu, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 9/2022 o prideľovaní mestských nájomných bytov                    
vo vlastníctve mesta Levoča, vznesené žiadne námietky a pripomienky. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 7 
K bodu: VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 

Hl. za  12 proti  0 zdr  1  nehl 3 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 9/2022 o prideľovaní 
mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča, podľa predloženého návrhu.  
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
 
 

5. Zverenie majetku do správy 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Drahomirecký - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- ide o investíciu, ktorá sa zrealizovala na cykloturistickom chodníku 
- ide o mobiliár, ktorý sa stal súčasťou tejto stavby - altánky, stoly, odpadkové koše, 

stojany na bicykle, atď. ako je uvedené v návrhu na uznesenie 
- navrhujeme celý tento majetok delimitovať do správy Technickým službám mesta 

Levoča s účinnosťou od 1.1.2023. 
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UZNESENIE č. 8 
K bodu: Zverenie majetku do správy 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení (ďalej len „Zásady“) zverenie DHM a DDHM s účinnosťou            
od 01.01.2023:  

 inv. č. 2/826/35 – Altánok pri cykloturistickom chodníku, na pozemku parc. č. KNC 8012/3, 
v obstarávacej cene 17 492,47 eur, oprávky 486 eur, v zostatkovej cene 17 006,47 eur;   

 inv. č. 2/826/35_1 – Altánok pri cykloturistickom chodníku, na pozemkoch                                  
parc. č. KNC 10067/1 a KNC 10067/4, v obstarávacej cene 17 492,47 eur, oprávky 486 eur, 
v zostatkovej cene 17 006,47 eur;   

 inv. č. 2/826/35_2 – Altánok pri cykloturistickom chodníku, na pozemkoch                                  
parc. č. KNC 10108/16 a KNC 10108/13, v obstarávacej cene 17 492,47 eur, oprávky                   
486 eur, v zostatkovej cene 17 006,47 eur;   

 inv. č. 2/826/35_3 – Stôl v altánku, na pozemku parc. č. KNC 8012/3, v obstarávacej cene 
472,49 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 432,49 eur;   

 inv. č. 2/826/35_4 – Stôl v altánku, na pozemku parc. č. KNC 10067/1, v obstarávacej cene 
472,49 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 432,49 eur;   

 inv. č. 2/826/35_5 – Stôl v altánku, na pozemkoch parc. č. KNC 10108/16 a KNC 10108/13, 
v obstarávacej cene 472,49 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 432,49 eur; 

 inv. č. 2/826/35_6 – Lavica v altánku, na pozemku parc. č. KNC 8012/3, v obstarávacej cene 
489,69 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene 447,69 eur; 

 inv. č. 2/826/35_7 – Lavica v altánku, na pozemku parc. č. KNC 8012/3, v obstarávacej cene 
489,69 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene 447,69 eur; 

 inv. č. 2/826/35_8 – Lavica v altánku, na pozemku parc. č. KNC 10067/1, v obstarávacej 
cene 489,68 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene 447,68 eur; 

 inv. č. 2/826/35_9 – Lavica v altánku, na pozemku parc. č. KNC 10067/1, v obstarávacej 
cene 489,68 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene 447,68 eur; 

 inv. č. 2/826/35_10 – Lavica v altánku, na pozemkoch parc. č. KNC 10108/16                           
a KNC 10108/13, v obstarávacej cene 489,68 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene                
447,68 eur; 

 inv. č. 2/826/35_11 – Lavica v altánku, na pozemkoch parc. č. KNC 10108/16                            
a KNC 10108/13, v obstarávacej cene 489,68 eur, oprávky 42 eur, v zostatkovej cene            
447,68 eur; 

 inv. č. 2/826/35_12 – Stojany na bicykle v altánku (5 ks), na pozemku parc. č. KNC 8012/3, 
v obstarávacej cene 1 951,33 eur, oprávky 164 eur, v zostatkovej cene 1 787,33 eur; 

 inv. č. 2/826/35_13 – Stojany na bicykle v altánku (5 ks), na pozemku parc. č. KNC 10067/1, 
v obstarávacej cene 1 951,33 eur, oprávky 164 eur, v zostatkovej cene 1 787,33 eur; 

 inv. č. 2/826/35_14 – Stojany na bicykle v altánku (5 ks), na pozemku                                           
parc. č. KNC 10108/13, v obstarávacej cene 1 951,33 eur, oprávky 164 eur, v zostatkovej 
cene 1 787,33 eur; 

 inv. č. 2/826/35_15 – Odpadový kôš „K2“, na pozemku parc. č. KNC 8012/3, v obstarávacej 
cene 1 655,15 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 1 517,15 eur; 

 inv. č. 2/826/35_16 – Odpadový kôš „K2“, na pozemku parc. č. KNC 10067/1,                                    
v obstarávacej cene 1 655,16 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 1 517,16 eur; 

 inv. č. 2/826/35_17 – Odpadový kôš „K2“, na pozemku parc. č. KNC 10108/13,                                   
v obstarávacej cene 1 655,16 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 1 517,16 eur; 
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 inv. č. 2/826/35_18 – Odpadový kôš „K1“, na pozemku parc. č. KNC 8020/6, v obstarávacej 
cene 655,39 eur, oprávky 56 eur, v zostatkovej cene 599,39 eur; 

 inv. č. 2/826/35_19 – Odpadový kôš „K1“, na pozemku parc. č. KNC 8021/16,                                  
v obstarávacej cene 655,39 eur, oprávky 56 eur, v zostatkovej cene 599,39 eur; 

 inv. č. 2/826/35_20 – Odpadový kôš „K1“, na pozemku parc. č. KNC 7186/14,                                      
v obstarávacej cene 655,39 eur, oprávky 56 eur, v zostatkovej cene 599,39 eur; 

 inv. č. 2/826/35_21 – Odpadový kôš „K1“, na pozemkoch parc. č. KNC 10092/2                          
a KNC 10092/3, v obstarávacej cene 655,40 eur, oprávky 56 eur, v zostatkovej cene                   
599,40 eur;          

 inv. č. 2/826/35_22 – Odpadový kôš „K1“, na pozemku parc. č. KNC 10092/6,                             
v obstarávacej cene 655,40 eur, oprávky 56 eur, v zostatkovej cene 599,40 eur; 

 inv. č. 2/826/35_23 – Lavička typu „L1“, na pozemku parc. č. KNC 8020/6, v obstarávacej 
cene 1 814,02 eur, oprávky 52 eur, v zostatkovej cene 1 762,02 eur; 

 inv. č. 2/826/35_24 – Lavička typu „L1“, na pozemku parc. č. KNC 7186/14, v obstarávacej 
cene 1 814,02 eur, oprávky 52 eur, v zostatkovej cene 1 762,02 eur; 

 inv. č. 2/826/35_25 – Lavička typu „L1“, na pozemkoch parc. č. KNC 10092/2                           
a KNC 10092/3, v obstarávacej cene 1 814,02 eur, oprávky 52 eur, v zostatkovej cene 
1 762,02 eur; 

 inv. č. 2/826/35_26 – Lavička typu „L1“, na pozemkoch parc. č. KNC 10092/2                          
a KNC 10092/6, v obstarávacej cene 1 814,02 eur, oprávky 52 eur, v zostatkovej cene 
1 762,02 eur; 

 inv. č. 2/826/35_27 – Lavička typu „L2“, na pozemku parc. č. KNC 8021/16, v obstarávacej 
cene 2 253,75 eur, oprávky 64 eur, v zostatkovej cene 2 189,75 eur; 

 inv. č. 2/826/35_28 – Lavička typu „L2“, na pozemkoch parc. č. KNC 10092/2                                  
a KNC 10092/3, v obstarávacej cene 2 253,75 eur, oprávky 64 eur, v zostatkovej cene 
2 189,75 eur; 

 inv. č. 2/826/35_29 – Lavička typu „L2“, na pozemkoch parc. č. KNC 10092/2                                  
a KNC 10092/6, v obstarávacej cene 2 253,76 eur, oprávky 64 eur, v zostatkovej cene 
2 189,76 eur; 

 inv. č. 2/826/35_30 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 8021/16, v obstarávacej 
cene 473,87 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,87 eur; 

 inv. č. 2/826/35_31 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 8021/16, v obstarávacej 
cene 473,86 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,86 eur; 

 inv. č. 2/826/35_32 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 8021/16, v obstarávacej 
cene 473,86 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,86 eur; 

 inv. č. 2/826/35_33 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 10092/6, v obstarávacej 
cene 473,86 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,86 eur; 

 inv. č. 2/826/35_34 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 10092/6, v obstarávacej 
cene 473,86 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,86 eur; 

 inv. č. 2/826/35_35 – Lavička typu „L3“, na pozemku parc. č. KNC 10092/6, v obstarávacej 
cene 473,86 eur, oprávky 40 eur, v zostatkovej cene 433,86 eur; 

 inv. č. 2/826/35_36 – Informačná tabuľa - cykloturistický chodník, na pozemku                              
parc. č. KNC 8012/3, 

 v obstarávacej cene 296,96 eur, oprávky 26 eur, v zostatkovej cene 270,96 eur; 
 inv. č. 2/826/35_37 – Informačná tabuľa - cykloturistický chodník, na pozemku                            

parc. č. KNC 10067/1, 
 v obstarávacej cene 296,96 eur, oprávky 26 eur, v zostatkovej cene 270,96 eur; 
 inv. č. 2/826/35_38 – Informačná tabuľa - cykloturistický chodník, na pozemku                              

parc. č. KNC 10108/16, 
 v obstarávacej cene 296,95 eur, oprávky 26 eur, v zostatkovej cene 270,95 eur; 
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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: 31.01.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ďalším bodom je schválenie uzavretia dodatku č. 3 k poistnej zmluve 
- poistenie majetku mesta Levoča. 

 
Mgr. Martin Drahomirecký (vedúci OM) 

- mesto uskutočnilo prieskum trhu na poistenie majetku vo vlastníctve mesta 
- súčasná poistná zmluva končí v januári budúceho roka, preto je nevyhnutné uzavrieť 

novú poistnú zmluvu 
- mesto oslovilo poisťovne: Alianz, Premium, Generali, Uniqa, ČSOB 
- Uniqa oznámila, že ponuku predkladať nebude 
- spoločnosť Premium navrhlo výšku poistnej zmluvy  14 938 eur 
- Generali a ČSOB ponuku nepredložili 
- mesto má uzavretú zmluvu so spoločnosťou Alianz a tá navrhla uzavrieť dodatok                 

č. 3 k poistnej zmluve 
- navrhujeme MZ uzavretie tohto dodatku 
- považujeme to z ekonomického hľadiska za výhodnejšie a hospodárnejšie vzhľadom               

na výšku poistenia, ktoré by malo predstavovať sumu 9 879 eur ročne. 
 
 
UZNESENIE č. 9 
K bodu: Poistenie majetku 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 
MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 3 k poistnej zmluve č. 411 025 100 uzavretej dňa 
22.01.2018 medzi mestom Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Námestie Majstra Pavla 4/4, 
Levoča  ako poisteným a poisťovňou: Allianz – Slovenská  poisťovňa, a. s. , IČO: 00 151 700, 
so sídlom: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  na poistenie majetku mesta a zodpovednosti 
za škodu s dojednaním poistenia takto:  
 
Predmet poistenia: 
1. nehnuteľný majetok tvoriaci budovy, haly a stavby, vrátane ich stavebných súčastí                      
(v zmysle prílohy: „Zoznam poisteného nehnuteľného majetku“) – na poistnú sumu                                 
51 599 088 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, 
víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína 
a ťarcha snehu; voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád 
predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  predmetov); 
2. stavebné súčasti nehnuteľného majetku pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste 
poistenia, vandalizmus na poistnú sumu 20 000 € na prvé riziko; 
3. IT, ONU, S a FO pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus a prostý 
vandalizmus (bez podmienky prekonania prekážky, s výnimkou povrchového  poškodenia 
poistených vecí, ktoré neobmedzuje ich funkčnosť, t. j. estetické poškodenie) na poistnú sumu 
10 000 € na prvé riziko; 
4. hnuteľný majetok tvoriaci výrobné a prevádzkové zariadenia (súbor majetku v zmysle 
účtovnej evidencie poisteného) – na poistnú sumu 536 225 € na novú hodnotu; pri poistnom 
riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
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zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov); 
5. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 5 000 € pri škodách spôsobených prepätím                         
alebo indukciou na elektrických alebo elektronických  zariadeniach v priebehu búrky; 
6. hnuteľný majetok – na poistnú sumu 536 225 € na novú hodnotu; pri poistnom riziku 
krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  na poistnú sumu 30 000 € na prvé riziko;  
7. peniaze a ceniny v trezore - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku 
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov)  a pri poistnom riziku krádež, lúpež v mieste poistenia, vandalizmus;  
8. náklady po poistnej udalosti („vypratávacie náklady“)  - na poistnú sumu 50 000 € na prvé 
riziko; pri poistnom riziku požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, 
povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu, voda 
z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov 
alebo iných  predmetov); 
9. peniaze a ceniny v pokladni  - na poistnú sumu 14 000 € na prvé riziko; pri poistnom riziku 
lúpež v mieste poistenia;  
10. peniaze a ceniny počas prepravy - na poistnú sumu 10 000 € na prvé riziko; pri poistnom 
riziku lúpež pri preprave; 
11. sklo  (sklenené výplne dverí, okien) - na poistnú sumu 1 000 € na prvé riziko pri poistnom 
riziku rozbitie; 
12. stroje a elektronika – kamerový systém na stavbe s. č. 1854 – čakáreň na autobus. 
stanici na poistnú sumu: 5 366,17 eur;  
13. zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami na poistnú sumu 100 000 €; 
Poistené riziká:  
požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla, víchrica a krupobitie, povodeň, záplava, 
zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu; voda z vodovodného 
zariadenia, náraz vozidla, dym, razová vlna, pád predmetov (stromov, stožiarov alebo iných  
predmetov) na poistenú vec, škody spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických                      
alebo elektronických zariadeniach v priebehu búrky, krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež                
pri preprave, vandalizmus, prostý vandalizmus, rozbitie, zodpovednosť za škodu.   
Spoluúčasť: 
- 166 € pre všetky dojednané riziká okrem: 
- 50 € pre riziko krádež, lúpež v mieste poistenia, lúpež pri preprave poistených vecí, 
vandalizmus (vrátane prostého), rozbitie skla a prepätie; 
- 150 € pre poistenie strojov a elektroniky; 
-   50 € pre  poistenie zodpovednosť za škodu spôsobenú právnickými osobami  
Začiatok poistenia: 01.02.2023 
Doba poistenia:       doba určitá – 2 roky od 01.02.2023 do 31.01.2025 
Výška  poistného:   9 879,63 €/rok , s platením polročne: 4 939,82 €/polrok  
T: 01.02.2023        Z: Mgr. Drahomirecký 
                   Mgr. Kučka 
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6. Zmena rozpočtu č. 7 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Kamenický - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- predkladám návrh zmeny rozpočtu č. 7 
- v príjmovej časti navýšenie daňových príjmov 
- zníženie grantov a transferov o 200 000 eur je presunom do príjmových finančných 

operácií 
- navýšenie bežných výdavkov je prispôsobené čerpaniu, ktoré momentálne máme 
- navyšujeme len tie položky, ktoré by boli do konca roka prekročené 
- najvýraznejšie navýšenie je na rozpočte školstva  
- školy sú zapojené do rôznych projektov, kde im peniaze posielajú mesiac pozadu  
- mesiac december nemajú z čoho vykryť, preto im ho vykryje mesto 
- mimoriadna splátka úveru je krytá príjmovými finančnými operáciami 
- je to úver na refinancovanie. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- mám otázku ku bežným príjmom školné 
- na rozpočtovane sme mali inú sumu 
- teraz sme tam dopĺňali 109 000 eur 
- to je dopad po nejakej valorizácií, po zvýšení? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- nie, na začiatku roka stále rozpočtujeme len základné poplatky, ktoré školy majú 
- nájmy a refundácie z predchádzajúcich rokov rozpočtovať nevieme 
- stále ich upravujeme na konci roka. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- pri opatrovateľskej službe je mínus 200 000 eur 
- to znamená, že tam nemáme dotáciu? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- spomínal som to  
- je to príjem, ktorý prišiel, ale ešte na konci roku 2021 
- ak to chceme zapojiť v roku 2022 musí ísť do príjmových finančných operácií. 

 
 
UZNESENIE č. 10 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 7 

Hl. za  12 proti  0 zdr  1  nehl 0 
 

MZ schvaľuje zmenu rozpočtu č. 7 – rozpočtové opatrenie č. 7/a, 7b, 7/c, 7/d mesta Levoča           
na rok 2022 podľa predloženého návrhu. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 11 
K bodu: Zmena rozpočtu č. 7 

Hl. za  14 proti  0 zdr  1  nehl 0 
 

MZ schvaľuje zmenu použitia prostriedkov investičného fondu  nasledovne: 
 

Účel použitia 
schválené 
použitie 

zmena 
č.1 

zmena 
č.2 

zmena 
č.4 

zmena 
č.5 

zmena 
č.6 

zmena 
č.7 

Po zmene 

PD 45 000   30 000       21 700 96 700 

MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 78 077             78 077 

Priechody pre chodcov 4 700   4 000       -4 000 4 700 

Cyklochodník 48 625   17 797         66 422 

Cyklochodník - pozemky   121 400           121 400 

Rekonštrukcia chodníka - Novoveská cesta 40 000       -40 000     0 

Príspevok pre TS Rek. chodníka - Novoveská 
cesta 

        40 000     40 000 

Prepojovací chodník IBV Krupný jarok 30 000     23 000     -14 600 38 400 

VO Žel. riadok  15 000           -3 591 11 409 

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 0 

Rek. a modernizácia autobusovej stanice 5 000   14 600         19 600 

Rekonštrukcia Špitálska ul. aut.dozor     12 000       74 12 074 

Voliery pre psov     20 000   -20 000   3 300 3 300 

Odkanalizovanie  mestskej časti Závada 11 505           7 591 19 096 

Príspevok pre MsKS     48 265         48 265 

Príspevok pre TS     91 999         91 999 

ZUŠ Levoča       5 999       5 999 

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 

ZŠ Francisciho         17 000     17 000 

ZŠ G. Haina - ŠJ          3 000   7 737 10 737 

MŠ Francisciho             15 889 15 889 

MŠ žel. riadok             19 000 19 000 

MŠ G. Haina             13 777 13 777 

ZŠ Kluberta             15 251 15 251 

MŠ G. Haina - rekonštrukcia           113 145 -57 128 56 017 

Spolu na kapitálové výdavky 410 623 121 400 443 877 59 500 0 113 145 0 1 148 545 

 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
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7. Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 
a 2025 

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

- predkladám návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 
- návrh rozpočtu bol pripravovaný v mimoriadne komplikovaných podmienkach 
- mesto sa musí vysporiadať s bezprecedentným nárastom cien energií, vysokou 

infláciou, výrazným rastom tarifných platov všetkých zamestnancov mesta,                               
ale aj rozpočtových a príspevkových organizácií 

- valorizácia je na úrovni 7 % od januára a 10 % od septembra 2023, pri pedagogických 
zamestnancov je to na úrovni 10 % od januára a 12 % od septembra 

- na príjmovej strane bežného rozpočtu očakávame stagnáciu príjmu z podielových daní, 
ktorý je naším hlavným príjmom 

- kombinácia týchto všetkých faktorov nám neumožňuje na rok 2023 zostaviť vyrovnaný 
rozpočet  

- návrh rozpočtu na rok 2023 je preto schodkový  
- je schodkový aj bežný, aj kapitálový rozpočet 
- chýba nám minimálne 575 052 eur, aby sme v roku 2023 zostavili vyrovnaný rozpočet 
- schodok je krytý príjmovými finančnými operáciami z rezervného a investičného fondu 
- schváliť na rok 2023 schodkový rozpočet nám umožňujú rozpočtové pravidlá 
- táto výnimka platí len na rok 2023 
- v roku 2022 sme mali narozpočtované výdavky na mzdy na 11 mesiacov a v roku 2023 

na 12 mesiacov a je tam zohľadnená aj valorizácia 
- v roku 2023 nemáme naplánované žiadne výdavky na odmeny, sú na nulovej úrovni 
- použitie investičného a rezervného fondu na bežné výdavky máme iba v roku 2023 
- týmto spôsobom kryjeme schodok rozpočtu na rok 2023 
- zapájame do rozpočtu všetky rezervy, ktoré momentálne máme na účtoch 
- vývoj úverovej zadlženosti predpokladáme na úrovni 25 % 
- pri schvaľovaní posledných úverov výška vychádzala na úrovni 29-30 % na rok 2022 
- návrh je vysoko schodkový 
- bežné výdavky sú vysoké 
- z prebytku rozpočtu nie sme schopní financovať ani kapitálové výdavky, ani splátky 

istín úverov 
- môžeme predpokladať nízku tvorbu fondov za rok 2023. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nemáme ešte schválený veľký štátny rozpočet 
- uvidíme aká bude skutočná výška podielových daní v roku 2023 
- vychádzali sme asi z jedinej prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktorá                       

je aj tak v našom prípade vyššia čo sa týka príjmov zhruba o 150 000 eur 
- išli sme nižšie, pretože sa nezohľadnil počet obyvateľov podľa posledného sčítania 

obyvateľstva 
- posledným sčítaním pre mesto Levoča je 14 151 obyvateľov 
- viac ľudí nám zomrelo ako sa narodilo 
- nárast platov je daný zo zákona, preto valorizáciu platov musíme naplniť 
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- pri výdavkovej časti môžeme ak budú možné urobiť racionalizačné opatrenia                     
na samotnom mestskom úrade 

- náš chod samosprávy, oproti veľkostne rovnakým ako mesto Levoča, nie je prehnane 
drahý  

- žiadne odmeny na rok 2023 nie sú naplánované v tomto rozpočte 
- druhá možnosť je zaoberať sa zvýšením príjmov 
- veľmi sa nám osvedčilo vymáhanie daní a poplatkov 
- podarilo sa nám vybrať viac finančných prostriedkov ako bolo rozpočtované na rok 

2022 
- v rámci exekúcií sa nám v roku 2023 nepodarí taký skok ako sa nám podaril v roku 2022 
- nebude to jednoduchý rok 
- v priebehu roku 2023 budeme musieť rozpočet upravovať  vo vzťahu k prijatému 

štátnemu rozpočtu 
- je lepšie mať schválený rozpočet mesta na rok 2023 ako ísť do provizória 
- pokiaľ SR v apríli, máji prekročí hospodárenie, čo sa týka dlhovej služby cez 60 %, 

môže nastať dlhová brzda 
- dotkne sa to všetkých samospráv  
- pokiaľ by sme išli do rozpočtového provizória, museli by sme vychádzať z rozpočtu 

roku 2022 . 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka) 

- v prílohe je odborné stanovisko k návrhu rozpočtu, v ktorom sa zaoberám zákonnosťou, 
metodickou správnosťou zostavovania rozpočtu mesta 

- upozorňujem, že s účinnosťou k dnešnému dňu bola novela zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, ktorá umožnila zostaviť schodkový rozpočet 

- rozpočet je napätý, nemá žiadne rezervy 
- je potrebné v roku 2023 po schválený štátneho rozpočtu a pri skutočnom plnení                         

sa zaoberať rozpočtovými opatreniami 
- odporúčam vám schváliť navrhnutý rozpočet, tak ako vám bol predložený. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- na úvod krátky biblický príbeh 
- príbeh je o tom ako sedem tučných kráv sa páslo na lúke, prišlo sedem chudých kráv 

a zožralo tých sedem tučných kráv 
- biblista myslel na tzv. ekonomický cyklus, hospodársky cyklus daného času 
- keď máme hospodársku konjunktúru, hospodársky rast, je na každom dobrom 

hospodárovi, aby sa pripravil na krízu 
- je tu kríza spomalenia rastu, ale ekonomická kríza ako taká zatiaľ ešte nedobieha 
- správny hospodár je na to, aby prostredníctvom rezervného fondu a svojich fondov 

vedel preklenúť aj horšie obdobie, ktoré zákonito musí prísť 
- nemajme nádej, že v priebehu roka, dvoch sa to vysporiada 
- keď nastane konjunktúra, tak si budeme musieť doplniť fondy a urobiť si rezervy                      

na horšie časy 
- ako už bolo spomenuté ohľadom štátneho rozpočtu na rok 2023 je vo výdavkovom 

limite vo výške 35 miliárd eur 
- jedná sa o previs 8 miliárd  
- v prípade, že sa neschváli štátny rozpočet, tak SR pôjde do rozpočtového provizória 

a pôjdeme 1/12 roku 2022  
- všetky kompenzačné bonusy, energetické 3,5 miliardy eur, valorizačné zložky lekárov, 

verejnej, štátnej správy, zastropovanie cien energií a daňový bonus nepôjde 
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- je dôležité, aby schválený rozpočet prešiel v takom návrhu v akom je 
- čo sa týka rozpočtu nášho mesta neustále sa hlásim k pozitívam aj negatívam 
- som tu od toho, aby som nejakým spôsobom hľadal možnosti a ovplyvňoval chod                    

na príjmovej alebo výdavkovej časti 
- ak sa pozrieme na hospodárenie mesta tak poviem to tak ľudovo „máme tu riadny sešup“ 
- sme v deficite 54 000 eur na rok 2023 
- nebyť možnosti zmeny rozpočtových pravidiel, tak nedokážeme vyskladať tento 

rozpočet 
- v roku 2024 celej SR hrozia výdavkové limity  
- bolo spomenuté, že SR prekračuje zadlženosť 63 %  a v rámci eurozóny je to 60 %  
- rok 2024 SR pôjde už vo výdavkovom limite 
- niektoré samosprávy si neschvaľujú rozpočet 
- idú do rozpočtového provizória 
- nikto nevie čo je lepšie, či schváliť alebo ísť do rozpočtového provizória 
- nie je na to ani jednotná metodika 
- vráťme sa k problematike TKO, parkovacej politiky a dane z nehnuteľností 
- podľa predloženého rozpočtu sme na limite, čo sa týka vysporiadania pohľadávok 
- nejaká rezerva tam možno bude, ale nemôžeme sa na to spoliehať 
- je nutné sa vrátiť k vysporiadavaniu dane z nehnuteľností 
- vytvoríme si na to komisie a verím, že pripravíme model, ktorý by pomohol mestu                        

na tej príjmovej stránke. 
 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ a zástupca primátora) 

- svoje úsilie by sme mali zamerať nielen na naháňanie peňazí, zvyšovanie príjmovej 
časti, ale aj na súbor opatrení, ktoré zabraňujú tomu, aby nám peniaze unikali tam,                
kam nám nemusia 

- myslím, že PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga vystihol tie oblasti úplne správne, je to odpadové 
hospodárstvo, parkovacia politika, ale aj energetické hospodárstvo mesta, ktoré budú 
veľkou výzvou k tomu, aby sme ich dokázali čo najefektívnejšie zreformovať. 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- nebyť tej novely zákona 583 z roku 2004, ktorá je práve dnešným dňom účinná,                        
tak by sme mali ako mesto veľký problém zostaviť rozpočet    

- pozitívny fakt je, že v kapitálových výdavkoch máme aspoň 3 000 000 eur 
- nesúhlasím s tým, že budúci prebytok mesta je závislý od vývoja podielových daní 
- čakať len na vývoj je málo 
- mali by sme uvažovať o prijatí opatrení 
- tak ako povedal pán zástupca prevažne v oblasti energetiky 
- ak sa budú hľadať opatrenia, aby sa nehľadali na mzdách v organizáciách mesta 

a v meste, pretože sa idú dvíhať dane a poplatky za TKO a je návrh na zvyšovanie 
poplatkov na školské zariadenia 

- pri rozpočte mi chýba strohá analýza 
- sme po ukončení verejných obstarávaní, poprosila by som doplniť čísla o koľko                    

nám stúpnu náklady na energie  
- mám otázku k návrhu uznesenia na čerpanie investičného  a rezervného fondu na bežné 

výdavky pre TSML  
- ak sa nemýlim tak investičný fond je tvorený z prebytkov kapitálových výdavkov 
- je jeho návrh na použitie na bežné výdavky v súlade so zákonom? 
- stanovisko aj od hlavnej kontrolórky 
- k príjmovej časti dane z nehnuteľností 
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- každý rok sa rozpočtuje vyšší príjem 
- paradoxne tento rok, kedy sa navrhuje zvýšenie dane, je rozpočtovaný pokles výnosu 

z dane z nehnuteľností. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- je to výnimka zo zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá platí len na rok 2023 
- môžeme použiť fondy alebo aj úver, aby sme kryli schodok bežného rozpočtu. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- k otázke prečo je daň z nehnuteľnosti menšia koeficientom ako jedna celá na rok 2023 
- vychádzali sme z toho, že v roku 2022 sa nám podarilo vymôcť rekordný objem dane 

z nehnuteľnosti z nedoplatkov  
- nárast pre rok 2023 určite nebude taký vysoký 
- do rozpočtu sme dali pre istotu len 0,97 skutočnosti roku 2022 
- ak to bude vyššie budeme len radi. 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- zaujímal by nás predpis. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- môžeme vám to pripraviť na februárové MZ 
- predpis čo si pamätám je na úrovni 345 000 eur. 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- neviem, ale stále dávame predpis a skutočnosť v rozboroch za daný rok. 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- v rozpočte, ktorý sa dnes bude schvaľovať počítame s vyšším predpisom na daniach 
a na miestnom komunálnom odpade? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- áno. 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- povedali ste, že schodok je krytý finančnými prostriedkami z rezervného investičného 
fondu 

- v rezervnom fonde sú však finančné prostriedky účelovo viazané? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- áno, sú ale na rok 2023 platí výnimka. 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- okrem opatrení, že zvýšime miestne dane a miestny odpad aké opatrenia mesto 
pripravilo? 

- prečo v položke tovary a služby je 20 % navýšenie oproti roku 2021. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- je tam zohľadnená inflácia a nárast cien energií. 
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MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 
- robili ste to odhadom? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- robili sme to odhadom. 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- na MZ v PSK pán primátor Kežmarku vystupoval s tým, že v rezervnom fonde                    
sú finančné prostriedky viazané 

- to je už asi zmena? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- v roku 2022 to nie je možné  
- v roku 2023 to možné je, ale výnimka platí iba na jeden rok. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- JUDr. Budziňákova sa pýtala na analýzu k energiám  
- máme vysúťaženú elektrickú energiu na spotových cenách 
- nikto z tých dodávateľov nie je ochotný a schopný sa zaviazať na iné ako spotové ceny 
- je to komplikované v tomto období. 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- aj na forwarde sa dá vysúťažiť 
- je pravda, že aktuálne sú na spote oproti iným rokom nižšie ceny 
- zaujímali by má odmeny pre obchodníkov 
- prepočet by bolo dobré urobiť. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- dáme za úlohu pánovi Schwatzbacherovi to pripraviť. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- budeme musieť v roku 2023 na bežných výdavkoch ušetriť 575 000 eur alebo zarobiť? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- áno. 
 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- ako sa vysporiadať s preneseným výkonom štátnej správy 
- Levoča dlhodobo dopláca 
- je to druhá významná časť, kde by sme sa vedeli pozrieť. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- budeme sa snažiť, aby bežný rozpočet nebol mínusový 
- všetko závisí ešte od ďalších vecí 
- samosprávam chýba  zhruba 500 miliónov eur 
- ak bude schválený daňový bonus, počítam s tým, že štátny rozpočet bude schválený,               

to je mínus 784 miliónov eur, ak nám vláda vykompenzuje 
- môj odhad je len 284 miliónov eur  
- stále je tam vákuum 500 miliónov eur pre samosprávy 
- bude to témou vyjednávania s vládou a príslušnými orgánmi. 
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JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 
- postrehol som, že vláda by mala kompenzovať zhruba vo výške 300 miliónov eur 

výpadok na podielových daniach z dôvodu rodičovských príspevkov 
- podporím mestský rozpočet, ale nesúhlasím s návrhom zvyšovania poplatkov za odpad 
- budú tým zasiahnuté rizikové skupiny obyvateľstva mladé viacpočetné rodiny s deťmi 

a seniori 
- bola spomenutá valorizácia platov najmä vo verejnej správe a pedagogických 

zamestnancov rastie, nakoľko však máme v Levoči problém s vytváraním nových 
pracovných miest 

- odvodové zaťaženie pre živnostníkov rastie, minimálna mzda sa až takým tempom 
nezvyšuje 

- z tohto dôvodu nepodporím a nezahlasujem za zvýšenie poplatkov a daní                          
ako je to predkladané 

- vyrovnaný rozpočet by sa nedal dosiahnuť čerpaním úveru, kým nebude schválený 
štátny rozpočet? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- nepomohlo by nám to teraz 
- môžeme zobrať krátkodobý úver na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami 

a výdavkami bežného rozpočtu, ale do konca roka ho musíme vrátiť 
- neovplyvní nám to schodok 
- jedine ak by sme čerpali dlhodobý úver na bežné výdavky 
- legislatíva nám to v roku 2023 umožňuje 
- myslím si, že je lepšie použiť rezervy ako čerpať úver na bežné výdavky. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- potrebujeme navýšiť bežné príjmy 
- nie som toho názoru, aby sme brali preklenovací úver. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- reagujem na JUDr. Murína 
- je problém na príjmovej, výdavkovej časti 
- sme tam v deficite 
- nepomohli by sme si tým 
- niektoré samosprávy neschvaľujú rozpočet idú do provizória 
- aj my by sme teoreticky tiež to mohli urobiť 
- je to dilema nikto nevie odporučiť čo je lepšie 
- každá samospráva pristupuje k tomu individuálne. 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- vysvetlím to provizórium, keby sa neschvaľoval rozpočet 
- či je to výhoda alebo nevýhoda je ťažko povedať 
- možno robíme chybu, že ho schvaľujeme 
- ak by sme mali dodržať na budúci rok 1/12 rozpočtu tohto roka, tak nie sme schopní 

vyplatiť mzdy. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nárast miezd je daný zákonom 
- v novembrovej výplate v mesiaci december sme museli dať zamestnancom 500 eur 

odmeny, čo boli dané zákonom  
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- nemáme ich kryté, ale museli sme to urobiť, lebo to bolo dané zákonom. 
 
 
UZNESENIE č. 12 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje rozpočet Mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 13 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje programový rozpočet Mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky                         
2024 a 2025. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 14 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
 
MZ schvaľuje použitie prostriedkov investičného a rezervného fondu na bežné výdavky            
vo výške 575 052 eur nasledovne: 
 

Účel Suma (eur) 

Investičný fond - príspevok pre TS 106 196 
Rezervný fond - príspevok pre TS 468 856 
Spolu 575 052 

 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 15 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje použitie prostriedkov investičného fondu na kapitálové výdavky vo výške                
146 746 eur nasledovne: 
 

Účel Suma (eur) 

Projektová dokumentácia 34 504 
MRK Lev. Lúky - komunikácia, osvetlenie 503 
Rek. I. etapa Ružová ul. 7 500 
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územný plán 60 000 
Radnica NMP 2 - autorský dozor 10 200 
NMP 2 Radnica otvorená komunitám 2 262 
Rekonštrukcia Špitálska ul. - stavebný dozor 8 000 
MPV - ostatné 10 000 
MŠ G. Haina 13 777 
Spolu 146 746 

 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 16 
K bodu: Rozpočet mesta Levoča na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ schvaľuje zmenu účelu použitia dlhodobého úveru nasledovne: 
 

Účel Suma (eur) 

Projektová dokumentácia 25 496 
Spolufinancovanie projektov 45 000 
Prepojovací chodník IBV Krupný jarok 53 000 
Rek. I. etapa Ružová ul. 130 000 
spevnené plochy sídl. Rozvoj 90 000 
Rek. chodníka Gerlachovská ul. 3 863 
Radnica NMP 2  36 504 
Radnica NMP 2 reštaurátorské práce 145 000 
Radnica NMP 2 I. etapa - schodolez 20 000 
Spolu 548 863 

 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 
 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej 
školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

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

- celé VZN sa mení 
- súkromní a cirkevní zriaďovatelia nie sú súčasťou VZN 
- zo zákona je predpísaný postup 
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- dotácie sú na jednotlivé školské zariadenia uvedené v prílohe. 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- všetky zariadenie majú 100 % dotáciu od mesta alebo je vyššia? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- podstatne vyššia  
- už nemáme ani jedno zariadenie, ktoré by nebolo dotované od mesta. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- viete mi povedať napr. koľko percent je žiak umeleckej školy? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- je to nad 15 % určite 
- materské školy sú okolo 30 % 
- 15 % sú ŠKD, školské jedálne 
- centrum voľného času už je dofinancované nad 100 %. 

 
 
UZNESENIE č. 17 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o určení výšky dotácie                        
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy                    
a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hl. za  16 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia č.  6/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení                      
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 18 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o určení výšky dotácie                        
na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy             
a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 1 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
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9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

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

- v materiáloch je za prílohami tabuľka 
- sú tam jednotlivé dane s pôvodnou, navrhovanou sadzbou a porovnanie z okresných 

miest za rok 2020 
- chceli sme sa čo najviac prispôsobiť priemeru okresných miest 
- čo sa týka poplatku za TKO (navrhovaná suma na rok 2023 je 35 eur/os.) je to dané 

nárastom poplatkov za likvidáciu a uskladnenie za rok 2023, kde je predpokladaná suma 
až 300 000 eur 

- nárast za TKO vo VZN vykryje iba polovicu z nárastu, ktorý reálne budeme mať. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- dali sme vám porovnanie okresných miest z roku 2020 
- nie je veľký predpoklad, že tie okresné miesta rapídne zvyšovali sadzby v roku 2021 

a 2022 
- dali sme rok 2020, k iným údajom sme nedošli 
- sme pod úrovňou okresných miest, jedine u tých garáži sme trošku nad priemerom 

okresných miest 
- pri poplatku za tuhý komunálny odpad by sme reálne mali ísť plus 10 eur/osoba/rok 
- do návrhu sme dali 5 eur/osoba/rok. 

 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- vyhlásili sme verejné obstarávanie na likvidáciu odpadu 
- dvojročná lehota, ktorú sme mali zazmluvnenú, nám skončila 
- v roku 2021 a 2022 sme mali zazmluvnenú cenu na likvidáciu TKO na 74,40 eur 
- v roku 2023 a 2024 je jednotková cena za likvidáciu po verejnom obstaraní 102 eur  
- v roku 2018 bola miera triedenia v meste Levoča 23 %  a vyprodukovali sme 3 445 ton 

zmesového komunálneho odpadu 
- v roku 2021 sme vyprodukovali 2 865 ton zmesového komunálneho odpadu sa miera 

triedenia  zvýšila na 44,16 % 
- v roku 2022 čísla ukazujú, že pôjdeme ešte nižšie 
- stále je priestor na zlepšenie, ale nedokážeme zastaviť nárast cien. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- nenašla som zníženie poplatku pre seniorov a zdravotne znevýhodnených  
- cituje § 83 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
- chcela by som podať poslanecký návrh 
- v § 23 VZN mesto Levoča má zníženie 25 %  pre seniorov nad 65 rokov, ktorí                     

sa nezdržiavajú 90 dní na území mesta Levoča 
- v zákone je napísané, že mesto Levoča znižuje 25 % seniorom, ale nemá to podkuté 

VZN 
- študovala som si okolité mesta Kežmarok, Spišskú Novú Ves, Sabinov, Starú Ľubovňu. 
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Ján Lorko (poslanec MZ) 
- v dôvodovej správe chýba, že koľko prinesie do rozpočtu zvýšenie jednotlivých 

položiek daní  
- nebudem hlasovať za VZN ako za celok 
- vedenie mesta nehľadá rezervy a tých občanov, tie parcely a nehnuteľnosti, ktorí nie sú 

majetkovo priznané a neplatí sa za nich daň 
- postúpili sme s vymáhaním pohľadávok, ale to sú konkrétni zadefinovaní ľudia 
- zdá sa mi to neférové voči tým, ktorí platia 
- pri akcií DRON v roku 2016, 2017 sa podarilo nájsť takéto nehnuteľností, ktoré neboli 

zadefinované a neplatili sa za nich dane 
- odpredávajú sa pozemky, ktoré sa nesprávne užívajú  
- pán na Levočských Lúkach koľko pozemkov užíva, má tam čierne stavby 
- okupuje mestské pozemky bez toho, aby platil 
- ako k tomu prídu ľudia zo sídliska Západ, ktorí za každý svoj byt a garáž poctivo platia. 

 
Bc. Ľubomír Komara (poslanec MZ) 

- nebude mať poslanecký návrh dopad na rozpočet, ktorý už je schválený? 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- na zasadnutí MZ 17.2.2022 sa poslaneckým úverom Mgr. Kramarčíka mesto úverovo 
zadlžilo 1 185 000 eur 

- nikto sa nepýtal vtedy aký to bude mať dopad na mesto 
- nebolo to prerokované vo finančnej komisií, na odbore financií 
- nevidím problém 
- úpravou rozpočtu sa to dá upraviť 
- na akej strane stojíme slabých a nevinných? 

 
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ) 

- poprosím, že ak máme nejaké dramaticky meniace návrhy, aby s nimi nečakali                           
až na zasadnutie MZ 

- radi by sme sa pozreli aj na tie mestá a dostali sa do obrazu preštudovaním ďalších vecí 
- takto sme postavení pred hotovú vec 
- máme si za niekoľko minút urobiť celkový obraz 
- pre mňa to nie je dostatočný čas. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- je to VZN 
- po poslaneckom návrhu budeme schvaľovať, že berieme na vedomie, že v stanovenej 

lehote neboli prednesené žiadne pripomienky k tomu VZN 
- je to na území mesta zákon 
- návrh bol uverejnený 
- ktorýkoľvek občan mesta mohol dať pripomienky k VZN. 

 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ a zástupca primátora) 

- k otázke, či počíta rozpočet z navýšením týchto poplatkov 
- rozpočet sme schválili aj s úpravou vo VZN 
- MUDr. Suráková očakával by som, že spolu s týmto poslaneckým návrhom, ktorý 

predložíš príde aj poslanecký návrh na úpravu rozpočtu, lebo inak sa nám to dostane                  
do konfliktu 

- dopady vyčísliť nevieme 
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- nie je to asi o tom na akej strane stojíme 
- návrh ma zaujal, ale je nepripravený a nedopracovaný. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- vyčísliť ten dopad je zložitý proces 
- komisie sme nemali schválené 
- bol spomínaný poslanecký návrh Mgr. Kramarčíka a preto nevidím problém podporiť 

tento návrh. 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- neberme si právo podávať poslanecké návrhy priamo na zasadnutí MZ 
- je to právo poslanca 
- dôvodové správy keby obsahovali konkrétne čísla dalo by sa ľahšie vyčísliť, koľko                  

by to malo dopad na rozpočet 
- pán riaditeľ TSML má tieto čísla veľmi podrobne spočítané 
- nevieme koľko je predpis a koľko je naviac vymožené 
- ťažko je od poslanca žiadať, aby vedel vyčísliť dopad na rozpočet, ktorý vyplýva                    

z jeho poslaneckého návrhu. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- konzultoval som to s vedúcim OF 
- úľavy sú tam nejaké uvedené. 

 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- je bežná prax, že nájomca ak si prenajíma pôdu od súkromných vlastníkov platí daň 
- ako je to v prípade ak je vlastníkom mesto 
- platia nájomcovia daň mestu? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- z vlastného majetku si sami sebe daň neplatíme. 
 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- zvýhodňujeme nájomcov, ktorí si prenajímajú mestskú pôdu oproti súkromným pôdam 
- mali by sme to nejak zohľadniť. 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- vo výške nájmu sa to dá zohľadniť. 
 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- nedá sa to zakomponovať do VZN. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- sami sebe daň neplatíme. 
 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- ak by sme tu povinnosť preniesli na nájomcu? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- stále je majetok mestský. 
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Radoslav Kellner (poslanec MZ) 
- pri schvaľovaní prenájmov pôdy treba zohľadniť tento fakt 
- prichádzame o desaťtisíce eur. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- viem nad čím rozmýšľaš 
- môžeme to, ale museli by sme ísť rapídnejšie hore s cenou za prenájom TTP a ornej 

pôdy. 
 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- bavíme sa zhruba o 3,30 eur/ha  
- nie je to až tak rapídne  
- bolo by ideálne zahrnúť to do VZN. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- môžeme dopracovať do VZN 
- dnes na to nie je priestor 
- vo februári sa k tomu môžeme vrátiť 
- je to legislatívny proces u VZN  
- ak by boli tie pripomienky dalo by sa s tým vysporiadať pred samotným schvaľovaním 

VZN. 
 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- zvýhodňujeme nájomcov mestských pozemkov 
- sú oslobodení od tejto dane. 

 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- aký je rozdiel medzi daňou z nehnuteľností a nájmom  
- sme s nájmom nižšie? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- nerobil som porovnanie nájmov. 
 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- pre mňa je to až vtedy znevýhodňovanie, ak nájom bude nižší ako daň z nehnuteľností. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- nájomné zmluvy by sme museli pozrieť. 
 
Mgr. Marin Drahomirecký (vedúci OM) 

- vo VZN ste dnes schválili zvýšenie nájmu poľnohospodárskej pôdy a to ornej pôdy, 
TTP a ostatnej  nepoľnohospodárskej pôdy na 30 eur/ha/rok. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- to je minimálne podotýkam. 
 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- daň z nehnuteľnosti Mgr. Kamenický hovorí, že 3 eura/ha 
- potom je to v poriadku. 
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Radoslav Kellner (poslanec MZ) 
- Spišské Podhradie prenajímalo za 120 eur/ha na základe súťaží. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ak budeme prenajímať našu pôdu podľa nových zásad tam je minimálne 30 eur/ha/rok 
- vychádzajte z toho, že je to minimum 
- vždy môže byť vyššia, ale nižšia nemôže byť. 

 
PaedDr. Ľubomír Repaský (poslanec MZ) 

- každé zvýšenie daní je nepopulárne pre obyvateľov 
- treba vysvetliť, že to nie je z titulu z toho, že mesto chce na tom profitovať 
- občania by mali pochopiť, že mesto nie je charita 
- napr. MUDr. Surakovú chápem, ale treba to ošetriť a je to narýchlo 
- zvyšovanie poplatku TKO pre študentov resp. odpustenie 
- nemáme to vyčíslené nevieme koľko to bude mesto stáť 
- je to dlhodobo poddimenzované 
- z niektorými vecami súhlasím, ale z niektorými nie. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- TKO jeho zber, likvidácia a poplatky by mali byť samofinancovateľné 
- ak riaditeľ TSML povie pri kalkulácií, že je to 45 eur/os./rok, tak by to malo byť                

45 eur/os./rok  
- tak je to v iných mestách  
- sú aj výnimky a my sme jednou z nich. 

 
PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga (poslanec MZ) 

- schvaľovali sme pred chvíľou rozpočet 
- je to dilema či schvaľovanie VZN by nemalo byť predradené pred schvaľovaním 

rozpočtu 
- ak by bolo pred, vedeli by sme sa s tým vysporiadať v rámci rozpočtu 
- z podielových daní už teraz doplácame za TKO 
- zákon také niečo zakazuje 
- samosprávy všetky to robia na SR 
- prvý, ktorý mal odvahu to povedať je primátor Prešova, teraz to povedal aj primátor 
- Prešov ide schvaľovať vo výške 65 eur/os./rok 
- toto nemôže byť financované z podielových daní 
- upozorňoval som na to pri predkladaní rozpočtu 
- budeme musieť to do budúcna zreformovať 
- na rýchlo som si vypočítal predpokladaný výpadok vo výške 50 000 eur na rok 2023 

týmto poslaneckým návrhom 
- neprebehla diskusia v rámci komisií a preto tie pripomienky neboli zapracované. 

 
Mgr. Ladislav Ogurčák (poslanec MZ) 

- zvyšovanie poplatkov je tak ako povedal PaedDr. Repaský nepopulárne 
- vedenie mesta a poslanci sa musíme uberať iným smerom 
- objemový zber komunálneho odpadu pre fyzické osoby je jediným riešením                             

na to, aby sme to diferencovali, či už znižovanie alebo úpravy tej sadzby 
- pán Urban so Spišskej Novej Vsi je ochotný nám pomôcť 
- občan by vedel, že koľko vyprodukoval a za toľko by aj zaplatil. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 
- v diskusií sa strácalo to čo povedal riaditeľ TSML 
- s triedením odpadu v roku 2022 by sme mali byť na 50 % 
- nárast bol 100 % čo sa týka triedenia odpadu 
- zachraňuje nám to výšku poplatku 
- na jednej miske váh, zvyšovanie triedenia a znižovanie zmesového komunálneho 

odpadu 
- iná cesta do budúcna nevedie. 

 
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ) 

- JUDr. Budziňáková, MBA nedovolila by som si upierať právo na poslanecké návrhy 
- chcela som povedať, ak by sa to otvorilo predtým mohli by sa nájsť riešenia 
- nemyslím si, že tu nenájdeš niekoho kto by necítil solidaritu so seniormi a zdravotne 

znevýhodnenými 
- nie je príjemné stavať ľudí do pozície, že by nechceli pomôcť. 

 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- dlhé roky sa snažíme prejsť na množstevný zber 
- TSML s tým v istom roku začali 
- aj keď sa nepokračuje, je to výsledok, že občania viac separujú 
- súhlasím, že nám to zachraňuje kožu 
- prečo neprídeme s návrhom, aby sme v tom mohli pokračovať 
- dávam návrh na stojiská 
- môžeme pracovať na tom, aby sme mali v roku 2024 množstevný zber v meste naplno 

zavedený 
- poplatníci za komunálny odpad a daň z nehnuteľností, koľko máme platičov a koľko 

neplatičov. 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- čísla sa musia vytiahnuť so softvéru. 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- neschválením môjho poslaneckého návrhu seniori a zdravotne znevýhodnení nebudú 
mať znížený poplatok, pretože mesto nemôže bez VZN znižovať poplatok                                 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

- od 1.1.2023 dôchodcovia budú platiť plnú sumu za odpad to znamená 35 eur/os./rok 
- každý sa môže pripravovať na MZ, ja som tomu venovala dostatok času, kontaktovala 

som okolité mesta 
- prečo mesto Levoča sa tomu tak bránite? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- prečítam VZN. 
 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- poslanecký návrh kolegyne sa líši tým, že zľava pre seniorov je vyššia o 25 % 
- ak je to možné legislatívne, že ak dosiahne vek, automaticky sa zníži poplatok. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- súhlasím s Mgr. Chalupeckou 
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- MUDr. Suráková ste členkou KDH, preto rozumiem tomu, že vaše ambície                           
sú prezentované ako politicky motivované 

- nemyslím si, že niekto z mojich kolegov nie je sociálne zmýšľajúci 
- poprosila by som, aby ste politicky nezneužívali svoje ciele a ambície,                                      

a aby ste  to takýmto spôsobom verbálne, non verbálne, memorandom, manifestom, že 
je to antré, ktoré sa používa na to, aby sa dosiahol cieľ, aby sme mohli vyjsť vonku 
a povedať, že my sme to dosiahli a vy ste tí, ktorí nemáte sociálne cítenie, nechcete robiť 
charitu, ale vy tu sedíte aj kvôli tomu, aby ste účelovo nakladali so všetkými 
prostriedkami, ktoré sú v meste 

- najprv si spravme analýzu 
- nebuďme voči kolegom nátlakoví, vydieračskí, útoční 
- buďme absolútne racionálni. 

 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ a zástupca primátora) 

- najväčší rozdiel okrem zmeny sadzby poplatku je ten, že tam odpadá 90 dňová lehota 
neprítomností. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- nemením vaše VZN  
- myslím na obyvateľov, ktorí tu trvale bývajú v meste celý rok. 

 
Mgr. Jaroslav Kramarčík (poslanec MZ) 

- my už sociálne cítime so všetkými ľuďmi 
- nadviažem na PhDr. Mgr. Cvoligu doplácame už 150 000 eur na komunálny odpad 
- daňoví poplatníci to musia aj zaplatiť 
- mali by sme sa baviť aj o poplatku za komunálny odpad pre ostatných obyvateľov mesta 
- som za zvýhodnenie dôchodcov, telesne hendikepovaných, ale musíme zvýšiť,                         

aby sme si neurobili dieru do rozpočtu 
- dôchodcovia už majú zľavu 25 % na poplatkoch nad 65 rokov 
- je to chybne formulovane s tými 90-timi dňami 
- mali by sme to vo VZN zmeniť. 

 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- som sociálne cítiaci človek 
- chcel by som pomôcť dôchodcom, ale bude to dosť? 
- štát rieši sociálnu politiku 
- treba si povedať pomôžme im viac, ale niekto to zaplatiť bude musieť 
- kto to zaplatí? mamky s deťmi, malé deti? 
- pomôžme dôchodcom a presuňme to bremeno na rodičov s deťmi  
- mňa sa to dotkne viac ako ostatných, ale okey beriem to 
- bude to kolektívne rozhodnutie chceme pomôcť dôchodcom, deti plaťte  
- som za ak sa dôchodcom uberie treba to prerátať ostatným 
- som nespokojný, že na odpadky ide nejaká dotácia 
- nástroj na to, aby niekto viac separoval je, že bude viac platiť 
- kým vláda nerozhodla, že sa elektrina nebude zvyšovať, tak sa šetrilo. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- aj štát pri daniach sa snaží minimalizovať zľavy 
- dotkne sa to asi 2 300 seniorov nad 63 rokov 
- keď som si to prerátal je to cca 20 000 eur. 
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JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ a zástupca primátora) 

- akurát čítam ustanovenie § 82 ods. 2 príslušného zákona 
- dochádzam k názoru, že naše VZN je v súlade zo zákonom 
- obec môže VZN ustanoviť k 1.januáru zdaňovacieho obdobia sadzby poplatku                     

aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu 
- zníženie poplatku, alebo odpustenie poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba 

s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím so sprievodcom atď. 

- je dobrý návrh aj ten čo sa týka veku, aby nemusel ten dôchodca to preukazovať 
- za nedostatok považujem výpadok 50 000 eur 
- solidaritu chápem tak, že ktorí môžu nahradia za tých, ktorý nemôžu 
- splníme len jednu podmienku uľavíme len tým, ktorí nemôžu 
- sadzba poplatkov pre tých, ktorí ju vedia platiť v plnej výške nahradí výpadok 

spôsobený týmto návrhom 
- inak to považujem za číry populizmus 
- zavedieme si 50 000 eur sekeru do rozpočtu, ktorú aj tak na koncovke zaplatia všetci 
- výsledok bude mínus 50 000 eur. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- v prípade ak bude schválený poslanecký návrh MUDr. Surákovej, dávam poslanecký 
návrh, aby to bolo korektné voči financovaniu 

- zvýšenie poplatku za TKO všetkým fyzickým osobám za kalendárny rok z 30 eur                 
na 39 eur. 

 
JUDr. Ľubomír Murín (poslanec MZ) 

- nie som si istý či poslanecký návrh môže byť podmienený pôvodným poslaneckým 
návrhom. 

 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- nesúhlasím s tým, že by malo ísť o populizmus 
- populizmus pravdepodobne bol poriadne veľký úver pred voľbami a rýchle konanie 

cesty, chodníky 
- to čo sme mali robiť z vlastných zdrojov sme robili z úverových  
- avizoval som, že dám poslanecký návrh, aby sme sa čím skôr dostali k množstevnému 

zberu a to vybudovaním stojísk na TKO na sídliskách. 
 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ a zástupca primátora) 

- zavedenie množstevnému zberu na sídliskách nestojí iba na vybudovaní zberných nádob 
- je to komplikovaný proces 
- bude sa konať stretnutie k reforme odpadového hospodárstva 
- vybudovanie zberných miest je súčasťou 
- bude lepšie reformu schváliť ako komplex 
- je to iba čiastková vec 
- nepovažujem to za dobre načasovaný návrh. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- pracujeme na tom. 
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Ján Lorko (poslanec MZ) 
- treba nám urýchlene konať 
- bude to signál, že MZ pracuje na tom. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- nebude to ako poslanecký návrh s podmienkou 
- bolo vám to iba verbálne ozrejmené, aby sme vedeli o čom budeme hlasovať. 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- nemyslím si, že finančné krytie schválenia poslaneckého návrhu MUDr. Surákovej musí 
ísť ruka v ruke so zvýšením poplatku za TKO ostatným poplatníkom v meste 

- dajú sa nájsť v rozpočte úspory aj na 630 na tovaroch a službách 
- myslím, že tých 50 000 eur by sa tam dalo nájsť. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- súhlasím, len vedúci OF upozorňoval, prečo je to navýšenie také 
- v tej položke 630 tovary a služby rátame s nárastom cien elektrickej energie a médií. 

 
 JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- bolo povedané, že ešte tie čísla definitívne neviete 
- možno sa naozaj nájde priestor na tých 50 000 eur. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ak prejde poslanecký návrh MUDr. Surákovej je to mínus 50 000 eur 
- keď prejde poslanecký návrh MUDr. Dzurňákovej je to plus 50 000 eur 
- výsledok pre samotný rozpočet by bol nula. 

 
 
UZNESENIE č. 19 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hl. za  6 proti  1 zdr  7  nehl 2 = neschválené 
/kladne formulovaný poslanecký návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ 

schválený/ 
 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Jany Surákovej:                              
v § 23 (vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku) 
Doplniť  bod 
Mesto Levoča zníži poplatok poplatníkovi za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 

a.) 50% poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 63 rokov na základe dátumu 
narodenia. 

Túto skutočnosť poplatník nie je povinný oznámiť správcovi dane. 
b.) 50% poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím 
c.) 50% poplatníkovi, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím so sprievodcom. 
Podkladom je predloženie originálu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom platného 
k 1.1. zdaňovacieho obdobia. 
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Jednotlivé dôvody zníženia poplatku nie je možné uplatniť súčasne. Pri viacerých 
dôvodoch zníženia poplatku bude poplatníkovi priznané výhodnejšie zníženie. 

T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- dôchodcovia budú mať zľavu 25 % 
- v položke vypadne iba 90 dní? 
- je to zle naformulované 
- musíme upraviť v § 23 ods. 2. 

 
 
 

10. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MR v Levoči 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová - bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- predkladám vám návrh  dodatku č. 2 z Rokovacieho poriadku MR v Levoči 
- má netradičný obsah a ruší samotný rokovací poriadok 
- skutočnosť, že na Ustanovujúcom zasadnutí MZ v Levoči, MR ako fakultatívny orgán 

MZ zriadená nebola, odôvodňuje návrh na zrušenie rokovacieho poriadku MR 
- nie je žiadna potreba mať rokovací poriadok v orgánoch MZ, ktorý aktuálne neexistuje. 

 
 
UZNESENIE č. 20 
K bodu: Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MR v Levoči 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 4 
 

MZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestskej rady v Levoči s účinnosťou         
od 01. 01. 2023 podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením § 14 zákona                              
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
T : 01.01.2023        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
 

 
11. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ v Levoči 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová - bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- predkladaný návrh dodatku je rozsiahlejší 
- vzniká ako reakcia na fakt nezriadenia MR v Levoči 
- navrhujeme 16 zmien, formulovaných v 11 bodoch dodatku 
- našou ambíciou je také znenie rokovacieho poriadku, ktoré zastreší rokovací proces                  

pre obe alternatívy – aj bez MR, aj s MR 
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- navrhované znenie v prípade jeho schválenia v budúcnosti pri eventuálnom zriadení 
MR už nebude vyžadovať novelizáciu 

- jeho účinnosť je 1.1.2023. 
 
 
UZNESENIE č. 21 
K bodu: Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku MZ v Levoči 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 3 
 
MZ schvaľuje Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Levoči                    
s účinnosťou od 01. 01. 2023 podľa predloženého návrhu, v súlade s ustanovením                                     
§ 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
T : 01.01.2023        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
 
 

12. Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Levoča 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová - bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- reagujeme na to, že pre toto volebné obdobie MR nebola kreovaná 
- Štatút mesta, ktorý aktuálne máme platí od 1.5.2018 
- je možné podľa neho postupovať aj vo volebnom období 2022-2026 
- vyžaduje nevyhnutné zmeny 
- počíta len s alternatívou zriadenej MR 
- navrhovaných je 29 zmien formulovaných v 10 bodoch dodatku 
- ťažiskom zmien sú zmeny v § 15 Štatútu mesta 
- ide o nové navrhované formulácie podmieňujúce jednotlivé kompetencie primátora 

mesta prerokovaním v komisiách namiesto prerokovania v MR  
- navrhovaná účinnosť je 1.1.2023. 

 
 
UZNESENIE č. 22 
K bodu: Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Levoča  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 

 
MZ schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu mesta Levoča podľa predloženého návrhu, v súlade              
s ustanovením § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
T : 01.01.2023        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
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Vrátili sa k bodu č. 9  Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Levoča nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych daniach                 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 
 
JUDr. Pavol Papun (poslanec MZ a zástupca primátora mesta) 

- prečítal svoj poslanecký návrh 
- týmto poslaneckým návrhom dochádza k odstráneniu nedostatku,                                                     

na ktorý MUDr. Suráková správne poukázala 
- tá úľava sa bude sťahovať na všetkých dôchodcov nad 65 rokov. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- v návrhovej komisii sme sa dohodli, že vek bude 63 rokov 
- prečo idete proti dôchodcom 
- je zmenený návrh nad 65 
- to znamená, že dôchodca nad  63 rokov nebude mať zľavu 
- od januára bude platiť plnú sumu? 

 
JUDr. Pavol Papun (poslanec MZ a zástupca primátora mesta) 

- opravujem nad 63 rokov. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- bolo 62 rokov 
- dôchodkový vek sa posúva. 

 
 
UZNESENIE č. 23 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hl. za  8 proti  1 zdr  6  nehl 0 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ Jána Lorka: MZ schvaľuje vybudovanie 
v roku 2023 stojísk na nádoby TKO na sídliskách. 
T: 31.12.2023        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
  
UZNESENIE č. 24 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hl. za  11 proti  0 zdr  1  nehl 3 
 
MZ schvaľuje poslanecký návrh poslanca MZ JUDr. Pavla Papcuna: navrhované znenie  
§ 23 sa nahrádza nasledovným znením: 
navrhované znenie  § 23 sa nahrádza nasledovným znením: 
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§ 23 
Vrátenie, zníženie a odpustenie  poplatku 

1) Mesto Levoča na základe písomnej žiadosti vráti poplatok alebo jeho pomernú časť 
poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia 
a preukáže  splnenie podmienok: 

 zrušenie trvalého pobytu v meste / potvrdenie o pobyte v inej obci/ 
 zrušenie prechodného pobytu v meste /potvrdenie o ukončení prechodného 

pobytu v meste/ 
 ukončenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť na území mesta /rozhodnutie 

z katastra/. 
2) Mesto Levoča na základe písomného oznámenia zníži poplatok poplatníkovi, ktorým je 
fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, za obdobie, za ktoré poplatník 
mestu preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava 
alebo nezdržiaval na územní mesta  

a)  o 50 % poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba študujúca na území Slovenskej 
     republiky na základe na základe oznámenia statusu študenta a 

1. potvrdenie o ubytovaní pre študentov v Košickom a Prešovskom kraji, alebo 
2. nájomnú zmluvu. 

      b) o 50 % poplatníkovi, ktorý sa zdržiava v inom meste alebo obci na území    
          Slovenskej  republiky na  základe predložených dokladov za zdaňovacie obdobie,     
          z ktorých    jednoznačne   vyplýva  počet dní pobytu poplatníka mimo mesta Levoča: 

 potvrdenie o prechodnom pobyte v inej obci na území SR, alebo  
 zmluvu o ubytovaní, alebo 
 nájomnú zmluvu, alebo 
 potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru – pre pracujúcich 

v Košickom a Prešovskom kraji súčasne aj potvrdenie o ubytovaní,  
 potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamestnaný ako vodič medzinárodnej 

cestnej nákladnej dopravy. 
c) o 75% poplatníkovi, ktorý sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky  na 

základe predložených dokladov za zdaňovacie obdobie, z ktorých jednoznačne 
vyplýva doba pobytu poplatníka mimo mesta Levoča:  

 potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru na území iného štátu,  alebo  
 potvrdenie o štúdiu v zahraničí, alebo  
 iný doklad preukazujúci skutočnosť, že sa zdržiava v zahraničí. 

3) Mesto Levoča zníži poplatok poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba staršia ako 63 rokov, 
ktorá má v    meste trvalý alebo prechodný pobyt o 25 %. Skutočnosť dosiahnutia veku 63 
rokov poplatník nie je povinný oznámiť správcovi dane.   
4) Mesto Levoča na základe písomného oznámenia odpustí poplatok poplatníkovi, ktorým je 
fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, za obdobie, za ktoré poplatník 
mestu preukáže bez pochybností na základe podkladov, že 365 (366) dní v zdaňovacom období 
sa nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta  

a) poplatníkovi, ktorý sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky na základe 
predložených dokladov za zdaňovacie obdobie, z ktorých jednoznačne vyplýva doba 
pobytu poplatníka mimo mesta Levoča:  

 potvrdenie príslušného úradu o pobyte na území iného štátu, alebo  
 iný doklad preukazujúci pobyt v zahraničí.       

     b)  poplatníkovi vo výkone trestu odňatia slobody 
 potvrdenie o umiestnení v ústave na výkon trestu odňatia slobody, alebo 
 potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody 
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     c)  poplatníkovi – kňazom a rehoľníkom 
 potvrdenie o umiestnení v cirkevných  zariadeniach 

d) poplatníkovi umiestnenom v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove 
 potvrdenie o umiestnení v ústave sociálnej starostlivosti, detskom domove. 

5)  Poplatník preukazujúci nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa ods. 2 a) až 2 c), 
ods. 4 je povinný predkladať doklady preukazujúce zníženie alebo odpustenie poplatku 
každoročne. 
6)  Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť 
poplatníkovi s preukázaným množstvovým zberom, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok 
v priebehu zdaňovacieho obdobia z dôvodu zrušenia prevádzky, alebo ukončenia 
podnikateľskej činnosti. 
7)  Poplatník s preukázaným množstvovým zberom, uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo 
jeho pomernej časti za náklade žiadosti, ktorá je súčasťou oznámenia o vzniku, zániku, zmene 
poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a tvorí prílohu tohto 
všeobecne záväzného nariadenia. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 25 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 
 
MZ berie na vedomie, že v stanovenej lehote neboli k predloženému návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku                   
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, uplatnené žiadne pripomienky. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
UZNESENIE č. 26 
K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hl. za  11 proti  2 zdr  2  nehl 0 
 
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. 7/2022 o miestnych daniach          
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
T: 15.12.2022        Z: Mgr. Kamenický 
                   Mgr. Kučka 
 
 

13. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Vilkovský, MBA - bližšie vysvetlil. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- poprosím návrhy predsedov komisií 
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- komisia finančná a investícií. 
 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- Kolečanyi, Škotko, Sečka za investičnú časť 
- Jožo Cvoliga, Šaradín, Vlado Babej za finančnú časť. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- máme ešte nejaké návrhy? 
- niekoho dať preč, zmeniť alebo nahradiť? 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA(poslankyňa MZ) 

- navrhovala som predsedom komisií nejakých členov komisií 
- nie som si istá koľko je členov? 
- nechcem nikoho dať von. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- sedem s predsedom. 
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA(poslankyňa MZ) 

- ak môžeme ešte doplniť, by sme navrhovali MUDr. Pavla Ščurku. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ale sedem aj s predsedom 
- predseda je Radoslav Kellner. 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA(poslankyňa MZ) 

- vyhadzovať nechcem 
- nedostala som odpovede na tie moje návrhy 
- ťažko mi je reagovať 
- pri niektorých nie sú celé mená 
- neviem povedať kto to vlastne je 
- kto je Škotko, rozumiete?  

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- rozumiem, preto som zvolal stretnutie všetkých poslancov 
- tak to budem zvolávať celé volebné obdobie 
- treba tam prísť a dohodnúť sa na tých menách 
- museli sme to prerokovať s tým, že predsedovia navrhujú členov komisií. 

 
JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA(poslankyňa MZ) 

- myslím si, že mailom sa to dalo tiež poslať 
- ak bude to stretnutie po pracovnom čase rada prídem. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- budem sa snažiť, aby to tak bolo. 
 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- snažil som sa tam mať aj nejakého investičného odborníka Škotko 
- Kolečanyi je stavbár, statik 
- Sečka je architekt 
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- čo sa týka investičnej časti 
- nemám tam veľmi priestor koho by som tam dal 
- jedine, že mi vy predložíte nejakého odborníka, ktorý má investičné skúsenosti namiesto 

Škotka 
- chcem počuť meno a môžeme sa o tom baviť 
- čo sa týka finančnej časti do značnej miery som reflektoval na požiadavky                                        

PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu 
- je to odbor, ktorému až tak nerozumiem 
- navrhol mi týchto ľudí a povedal, že to bude dobré 
- dôveroval som mu 
- neviem, kde by som tam ja dokázal spraviť ústupok 
- buď sa rozšíri komisia o ďalších členov, lebo nechcel by som to meniť 
- potrebujem odborníka, ktorý bude, ja neviem, ekvivalent architektovi Sečkovi 
- ak mi nejakého predložíte, môžeme sa o tom baviť, možno bude vhodnejší a podporím 

to. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- Adrián Kolečanyi, Marek Škotko, Dušan Šaradín. 
 
Ján Lorko (poslanec MZ) 

- Ráno sme rozprávali s PhDr. Mgr. Jozefom Cvoligom a pánom Radoslavom Kellnerom, 
že to tak šťastne necítime, že sa dve dôležité komisie spojili 

- majú veľmi veľa kompetencií 
- Adrián Kolečanyi chodieval na komisiu? 
- viem, že Radoslav Kellner mal často problém počas štyroch rokov zohnať ľudí                        

na rokovanie tej komisie 
- tak ako hovorí, buď sa to rozšíri, lebo majú sa tam prejednávať dôležite návrhy 
- je to široký zásah. 

 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- Adrián neviem či bol najhorší v dochádzke, asi tam boli aj horší. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- je to na vás predsedov 
- ak sa raz, dvakrát, trikrát nezúčastní treba navrhnúť iného. 

 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- nemal som tam potom už problémy. 
 
 
UZNESENIE č. 27 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 

   
MZ volí s účinnosťou od 19. 12. 2022 za členov komisie finančnej investícií 

1. PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu, 
2. Ing. Adriána Kolečanyiho,  
3. Ing. Mareka Škotka, 
4. Ing. arch. Lukáša Sečku, 
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5. Mgr. Vladimíra Babeja, 
6. Mgr. Dušana Šaradína. 

 
T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- predsedom majetkovej komisie je RNDr. Vladimír Adamkovič 
- poslal mená Katarína Gilbertson, Ing. Andrej Ivan, Mgr. Ladislav Ogurčák, JUDr. 

František Pitoňák. 
 
 
UZNESENIE č. 28 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  14 proti  0 zdr  1  nehl 0 

   
MZ volí s účinnosťou od 19. 12. 2022 za členov komisie majetkovej 

1. Katarínu Gilbertson,  
2. Ing. Andreja Ivana, 
3. Mgr. Ladislava Ogurčáka   
4. JUDr. Františka Pitoňáka. 

 
T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová     
 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ide komisia školstva a sociálnych vecí    
- poprosím predsedníčku, aby predniesla návrhy. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- podpredseda a zároveň zástupca ZUŠ PaedDr. Ľubomír Repaský 
- za materské školy Mgr. Valéria Mačugová 
- za základné školy Mgr.  Štefánia Tomalská Repaská 
- za CVC Mgr. Ján Košík 
- za sociálny odbor Mgr. Iveta Ferková 
- za okres Mgr. Ladislav Ogurčák. 

 
 
UZNESENIE č. 29 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  13 proti  0 zdr  1  nehl 1 

   
MZ volí s účinnosťou od 19 12. 2022 za členov komisie školstva a sociálnych vecí 

1.PaedDr. Ľubomíra Repaského,  
2. Mgr. Valériu Mačugovú, 
3. Mgr. Štefániu Tomalskú Repaskú, 
4. Mgr. Jána Košíka, 
5. Mgr. Ivetu Ferkovú  
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6. Mgr. Ladislava Ogurčáka. 
 
T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová      
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- ide komisia športu poprosím predsedu. 
 
Miroslav Dunčko (poslanec MZ) 

- komisia bude pracovať tak ako pracovala v minulom volebnom období 
- Mgr. Jaroslav Kramarčík, Mgr. Michal Kašper, Dávid Kedžuch a Václav Trnka 
- komisia vždy zasadala v plnom počte 
- myslím si, že najviac zo všetkých komisií osem až desať krát v roku. 
 

 
UZNESENIE č. 30 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 

   
MZ volí s účinnosťou od 19. 12. 2022 za členov komisie športu  

1. Mgr. Jaroslava Kramarčíka,  
2. Mgr. Michala Kašpera, 
3. Dávida Kedžucha   
4. Václava Trnku. 

T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- nasleduje komisia kultúry a cestovného ruchu 
- poprosím predsedníčku. 

 
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ) 

- PhDr. Mária Novotná, Mgr. Eva Malíšková, PhD., Miroslav Čurilla 
- neviem na koľko je ten počet záväzný, pretože by som tam potrebovala mať                           

Bc. Vladimíra Maľáka. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- už je záväzný počet. 
 
Mgr. Eva Chalupecká (poslankyňa MZ) 

- ešte máme Mgr. Michala Kašpera 
- mám návrh od JUDr. Lýdie Budziňákovej, MBA 
- PhDr. Mária Novotná zastrešuje múzeá 
- Mgr. Eva Malíšková robili sme s ňou aj keď nebola členkou komisie, spolupracovala 

na rôznych projektov, venuje sa pútnickému turizmu 
- pán Miroslav Čurilla hotelier, reštaurátor a venuje sa turizmu 
- Bc. Vladimír Maľák bez neho by veci nefungovali, je najlepší široko ďaleko čo sa týka 

komunikácie na sociálnych sieťach, spolupracovali sme na projektoch 
- JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA má návrh. 
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Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- dajte návrh, že chcete sedem miestnu komisiu 
- vo februári sa môžete k tomu vrátiť 
- prvý bod navýšiť počet členov v komisií 
- potom doplniť mena. 

 
 
UZNESENIE č. 31 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  15 proti  0 zdr  0  nehl 0 

   
MZ volí s účinnosťou od 19. 12. 2022 za členov komisie kultúry a cestovného ruchu  

1. PhDr. Máriu Novotnú,  
2. Mgr. Evu Malíškovú, PhD., 
3. Miroslava Čurillu   
4. Bc. Vladimíra Maľáka. 

 
T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová       
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- voľba členov komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov 
mesta 

- mali by tam byť zastúpené všetky politické strany, ktoré máme zastúpenie v MZ 
- HLAS Bc. Ľubomír Komara, Slovenská národná strana Anna Kravecová, Sloboda 

a Solidarita PhDr. Mgr. Jozef Cvoliga 
- jedného nezávislého, výver je na Vás. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- Mgr. Ladislava Ogurčáka. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- už bude v tretej komisii. 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- potom JUDr. Ľubomír Murín. 
 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- mal problémy so zneužívaním osobných údajov, s nedodržiavaním GDPR 
- poprosím, aby sa nezávislí dohodli na nejakom inom kandidátovi. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- neviem či to nie je návrh predsedu a ja som navrhla JUDr. Ľubomíra Murína. 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- je to návrh predsedníčky, akceptovali sme to. 
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UZNESENIE č. 32 
K bodu: Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči  

Hl. za  7 proti  0 zdr  5  nehl 3 

   
MZ volí s účinnosťou od 19. 12. 2022 za členov komisie pre ochranu verejného záujmu        
pri výkone funkcií funkcionárov mesta 

1. JUDr. Ľubomíra  Murína (nezávislý kandidát),  
2. Bc. Ľubomíra Komaru (HLAS – sociálna demokracia, SMER 
– sociálna demokracia), 
3. Annu Kravecovú (Slovenská národná strana) a  
4. PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu (Sloboda a Solidarita). 

T:20.12.2022        Z: Ing. Vilkovský, MBA 
                   Ing. Lisoňová 
 
       
 

14. Plán práce MZ na rok 2023 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová - bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- predkladáme plán práce zasadnutí MZ 
- v pláne práce absentuje mestská rada, pretože nebola kreovaná 
- zasadnutie MZ sú naplánované v dvojmesačnej periodicite, v počte šesť. 

 
 
UZNESENIE č. 33 
K bodu: Plán práce MZ na rok 2023  

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 2 

   
MZ berie na vedomie plán práce MZ na rok 2023 podľa predloženého návrhu. 
T:31.12.2022        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
 
 
 

15. Informácia o vydaní doplnku č. 36 k organizačnému poriadku 
Mestského úradu  

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová - bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- bol vydaný doplnok č. 36 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
- nadobudol účinnosť 16.11.2022  
- bolo vytvorené jedno pracovné miesto na OŠSVaZ, ŠÚ v zariadení starostlivosti o deti 

do troch rokov (detské jasle)  na úseku upratovania v rozsahu polovice pracovného času 
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- je vytvorené na dobu neurčitú 
- aktuálne už obsadené. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- počet detí v jasliach nám stúpol v tomto roku 
- v priemere sme mali štyri, päť detí, teraz je to 15 detí v detských jasliach. 

 
 
UZNESENIE č. 34 
K bodu: Informácia o vydaní doplnku č. 36 k organizačnému poriadku Mestského úradu 
Levoča 

Hl. za  14 proti  0 zdr  0  nehl 2 

   
MZ berie na vedomie informáciu primátora mesta o zmene organizačného poriadku 
Mestského úradu v Levoči účinnej od 16. 11. 2022. 
T:31.12.2022        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
  
 
 

16. Návrh na schválenie voľby zástupcu mesta v predstavenstve 
Nemocnice AGEL Levoča a.s. 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Ing. Lisoňová - bližšie vysvetlila. 
 
Ing. Jarmila Lisoňová (vedúca OOaVP) 

- zástupca mesta v predstavenstve Nemocnice AGEL Levoča, a.s., ako obchodnej 
spoločnosti založenej mestom, musí byť pred svojim zvolením Valným zhromaždením 
schválený MZ 

- mesto má vyhradenú pozíciu jedného člena predstavenstva  
- v dôsledku aktu vzdania sa Miroslava Čurillu je neobsadená 
- predkladáme návrh na schválenie voľby JUDr. Pavla Papcuna 
- uznesenie bude postúpené obchodnej spoločnosti na ďalšie konanie. 

 
 
UZNESENIE č. 35 
K bodu: Návrh na schválenie voľby zástupcu mesta v predstavenstve Nemocnice AGEL 
Levoča a.s. 

Hl. za  13 proti  0 zdr  1  nehl 2 

   
MZ berie na vedomie vzdanie sa Miroslava Čurillu funkcie člena predstavenstva obchodnej 
spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča a.s., IČO: 36594849 so sídlom Probstnerova cesta 
2/3082, Levoča. 
T: 31.12.2022        Z: Ing. Lisoňová 
                   Mgr. Kučka 
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UZNESENIE č. 36 
K bodu: Návrh na schválenie voľby zástupcu mesta v predstavenstve Nemocnice AGEL 
Levoča a.s. 

Hl. za  13 proti  0 zdr  1  nehl 2 

   
MZ schvaľuje voľbu JUDr. Pavla Papcuna ako zástupcu mesta Levoča v predstavenstve 
obchodnej spoločnosti Nemocnica AGEL Levoča a.s., IČO: 36594849 so sídlom Probstnerova 
cesta 2/3082, Levoča, s účinnosťou od 01. 01. 2023. 
T: 01.01.2023        Z: Ing. Lisoňová  
                   Mgr. Kučka 
 
 
 

17. Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2022, ktorým sa ruší 
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta č. 5/2022 o výške 
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Levoča 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
PaedDr. Choborová – bližšie vysvetlila. 
 
PaedDr. Mária Choborová (vedúca OŠSVaZ, ŠÚ) 

- predkladám návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

- dôvodom na zmenu je, že Ministerstvo školstva od januára 2023 rozhodlo o navýšení 
finančných pásiem pre školské stravovanie 

- do 16.11.2022 boli tri pásma  
- od 1.1.2023 bude pásiem päť 
- finančné pásma pre školské stravovanie predstavujú len časť ceny obeda 
- druhou časťou sú režijné náklady, ktoré si určuje zriaďovateľ 
- my máme výšku 30 centov 
- výrazný nárast cien potravín už jednotlivé zariadenia školského stravovania podľa 

Ministerstva školstva nedokázali pripraviť nutričné a energetické vyvážené pokrmy                 
na základe noriem 

- je jedna podmienka, že v zariadeniach školského stravovania sa určuje jednotný stupeň 
finančného pásma pre všetky kategórie stravníkov 

- rozhodli sme sa spolu s riaditeľkami, vedúcimi školských jedální a odborníkmi                        
na školské stravovanie, že navrhujeme tretie finančné pásmo 

- režijné náklady sa nemenia, ostávajú na 30 centov 
- navrhujeme zmenu príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole zo sumy 10 eur na 20 eur za dieťa 
- príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí z 10 eur                          

na 15 eur 
- príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času v dvoch 

prípadoch 
- neplnoletý žiak miesto 3 eur/mesiac na 4 eur/mesiac 
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- plnoletý žiak zo 4 eur/mesiac sa zvyšuje na 5 eur/mesiac. 
 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- navýšenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
z 10 eur na 20 eur sa mi zdá neúmerné 

- ide o 100 % navýšenie príspevku, čo bude opäť finančnou záťažou pre rodiny s deťmi 
- chcem podať poslanecký návrh, aby výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov              

za pobyt dieťaťa v materskej škole na jedno dieťa nad 3 roky bola 15 eur 
- rovnako navrhujem znížiť mesačnú výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov                 

na činnosti školského klubu detí z 15 eur na 12 eur 
- dôvodom je celková navýšená suma, ktorú rodina musí mesačne platiť 
- dnes sme schválili zvýšenie dane z nehnuteľností, zvýšenie komunálneho odpadu             

z 30 eur na 35 eur a spomínané dve navýšenia v materskej škole a školský klub detí 
pocítia najmä mladé rodiny čo pre nich bude predstavovať výraznú finančnú 
zaťaženosť. 

 
PaedDr. Ľubomír Repaský (poslanec MZ) 

- mali sme ten problém už na stole a prax ukázala, že tento krok bol veľmi dobrý 
- potvrdili to aj riaditeľky škôl  
- tie finančné prostriedky mohli použiť na činnosť týchto jednotlivých zariadení 
- je tam nárast vo vzťahu k výstupom. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- rodičia majú zvýšené prídavky na detí, daňový bonus, tí rodičia ktorí pracujú 
- pre niektoré deti to bude jediné teplé jedlo 
- hmotná núdza má príspevok  1,30 eur, ak na ten obed nepôjde tak ho nedostane 
- súhlasím s tým návrhom, aby boli poplatky také aké sú. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- reagujem na PaedDr. Ľubomíra Repaského 
- je zaujímavé si všimnúť napr., že úhrady na ZUŠ už dlhú dobu nešli hore 
- upozorňujem na dospelého jedinca, ktorý v meste Levoča platí 15 eur 
- v meste Spišská Nová Ves individuálna forma 80 eur skupinová forma 50 eur 
- v meste Kežmarok ide o sumu 30 eur.  

 
PaedDr. Ľubomír Repaský (poslanec MZ) 

- zvyšovanie na ZUŠ, čo sa týka školného a rodičovského poplatku nepodlieha 
hlasovaniu v MZ 

- zvyšovali sme tak isto oproti minulému roku, zvýšenie v našom prípade nám nevykryje, 
to čo by sme potrebovali a dopad by bol taký, že rodičia odhlásia deti 

-  pre nás je jednoduchšie navyšovať pomaly 
- sme veľmi sociálni 
- máme jednu z najnižších v regióne 
- vyautovali by sme žiakov so sociálne slabších rodín 
- z finančného dôvodu by ju nemohli navštevovať 
- pre nás je dôležitejšie, aby žiak chodil. 

 
MUDr. Ingrid Dzurňáková, MBA (poslankyňa MZ) 

- MUDr. Suráková váš imperatív sociálneho cítenia znie tu už od minulého MZ 
- imperatív výčitiek, zlého sociálneho cítenia 
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- keby ste neprispievali takými výškami 10 000 eur na politické kampane,                                     
ale keby ste prispeli sociálne slabým Levočanom, tak by to možno bolo adresnejšie, 
čisté a nie také ťažké populistické 

- občania si môžu pozrieť na transparentnom účte v akej výške vy ste prispievali                  
na politickú kampaň 

- mnoho Levočanov a sociálne slabých rodín by sa potešili keby ste to takto vedeli 
prispievať, keď máte z čoho rozdávať. 

 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- pri rozpočte sme počuli, že asi 15 % doplácame na školstvo 
- asi aká suma to je? 

 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- 500 000 eur. 
 
Radoslav Kellner (poslanec MZ) 

- skladáme sa všetci na dofinancovanie 
- treba sa začať pripravovať na štrukturálne reformy v školstve 
- systém je neudržateľný. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- tých 500 000 eur už bude po tých zapracovaných zmenách vo VZN? 
 
Mgr. Ľuboš Kamenický (vedúci OF) 

- sú to príjmy škôl  
- z podielových daní sa dofinancovávajú. 

 
JUDr. Pavol Papcun (poslanec MZ) 

- nadviažem na Radoslava Kellnera v súvislosti s tou solidaritou 
- nad rámec nákladov z podielových daní dotujeme náklady na odpadové hospodárstvo, 

školstvo plus ďalšie rezervy 
- v iných mestách sa nebavia 
- idú podľa vzorca, koľko vyjde toľko poukážu a riaditeľ školy staraj sa 
- toto mesto dlhodobo tak nejde 
- je to fajn, ale na druhej strane sa nám bežný rozpočet dostáva už na hranicu 
- musíme ísť s poplatkami hore, ak chceme zachovať rozsah služieb, ktoré toto mesto 

poskytuje 
- nemáme inú možnosť 
- musíme sa tomu postaviť čelom  
- druhá alternatíva je škrtať služby, ktoré poskytujeme. 
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UZNESENIE č. 37 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len “VZN“) č. 8/2022, ktorým sa ruší 
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta č.  5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  2 proti  3 zdr  8  nehl 0 

/kladne formulovaný poslanecký návrh na uznesenie nebol hlasovaním poslancov MZ 
schválený/ 

 
MZ neschvaľuje poslanecký návrh poslankyne MZ MUDr. Jany Surákovej: poslanecký 
návrh, aby výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
na jedno dieťa nad 3 roky bola 15 €.  
Rovnako tak navrhujem znížiť mesačnú výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov                      
na činnosti školského klubu z 15 € na 12 €. 
T:15. 12. 2022        Z: PaedDr. Choborová 
                   Mgr. Kučka 
 
 
UZNESENIE č. 38 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len “VZN“) č. 8/2022, ktorým sa ruší 
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta č.  5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 0 

 
MZ berie na vedomie informáciu, že k VZN č. 8/2022  o  výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 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:15. 12. 2022        Z: PaedDr. Choborová 
                   Mgr. Kučka 
  
 
UZNESENIE č. 39 
K bodu: Všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len “VZN“) č. 8/2022, ktorým sa ruší 
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta č.  5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Levoča 

Hl. za  10 proti  1 zdr  1  nehl 1 

   
MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Levoča, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o výške príspevkov                     
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Levoča. 
T:15. 12. 2022        Z: PaedDr. Choborová 
                   Mgr. Kučka 
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18. Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
PaedDr. Choborová - bližšie vysvetlila. 
 
PaedDr. Mária Choborová (vedúca OŠSVaZ, ŠÚ) 

- predkladám poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska                        
vo vlastníctve mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2023. 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- sú tam jednotlivé položky. 
 
 
UZNESENIE č. 40 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2023 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 0 

   
MZ schvaľuje pridelenie dotácie z rozpočtu mesta ( v súlade s § 4 ods. 4, 5 VZN mesta Levoča 
č. 3/2019 )- kapitola 08.1.0.-transfér pre šport a telovýchovu – nájom TS v predpokladanej 
sume: 

1. FK 05 Levoča       31 300 € 
2. HK Slovan Levoča         5 100 € 
3. BK Slovenský orol      12 000 € 
4. FbK Quickball, Levoča       9 030 € 

T:15. 12. 2022        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
 
 
PaedDr. Mária Choborová (vedúca OŠSVaZ, ŠÚ) 

- predkladám poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska                        
vo vlastníctve mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2022 

- je to zmena uznesenia. 
 
 
 
UZNESENIE č. 41 
K bodu: Poskytnutie zmluvne dojednanej dotácie na prenájom športoviska vo vlastníctve 
Mesta Levoča z rozpočtu mesta na rok 2022 

Hl. za  13 proti  0 zdr  0  nehl 0 

   
MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 36 zo dňa 16.12.2021 pridelenie dotácie z rozpočtu mesta 
(v súlade s § 4 ods. 4 , 5 VZN mesta Levoča č. 3/2019)- kapitola 08.1.0.- transfér pre šport                       
a telovýchovu – nájom TS v predpokladanej sume:  
 

1. FK 05 Levoča                                                         28 440 € 
2. HK Slovan Levoča                                                   5 295 € 
3. BK Slovenský orol                                                   9 900 € 
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4. FbK Quickball, Levoča                                            7 635 € 

T:15. 12. 2022        Z: PaedDr. Choborová 
              Mgr. Kučka 
 
 

19. Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií                           
na obdobie 2022/2023 

 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
Mgr. Minďaš - bližšie vysvetlil. 
 
Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 

- predkladám plán zimnej údržby na rok 2022, 2023 
- hovorí o štandardoch, technológii zimnej údržbe a jednotlivých úsekoch, ktoré v rámci 

zimnej údržby obhospodarujeme 
- zimná údržba je rozsiahla 
- chcel by som poďakovať riaditeľovi Lesov za robotu, ktorú robia pre nás v rámci zimnej 

údržby 
- dúfam, že spolupráca bude ďalej pokračovať. 

 
 
UZNESENIE č. 42 
K bodu: Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2022/2023  

Hl. za  11 proti  0 zdr  0  nehl 2 

   
MZ schvaľuje „Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií na obdobie 2022/2023“ 
podľa predloženého návrhu. 
T:15. 12. 2022        Z: Mgr. Minďaš 
 
 

20. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 
 
 
Písomný materiál tvorí prílohu zápisnice MZ. 
JUDr. Rusnáčiková- bližšie vysvetlila. 
 
JUDr. Dana Rusnáčiková (hlavná kontrolórka mesta) 

- predkladám plán kontrolnej činnosti 
- je rozdelený na plnenie stálych úloh a plánované kontrolné úlohy, ktoré sú prierezové 

naprieč rozpočtom aj činnosťou 
- je to investičná činnosť mesta, prevody majetku mesta, výdavky školstva na športovú 

infraštruktúru, výdavky školstva v materskej škole, cyklo doprava a jej rozvoj, rozpočet 
príjmy a výdavky MsKS a aj Mesta Levoča. 
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UZNESENIE č. 43 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 

Hl. za  12 proti  0 zdr  0  nehl 1 

MZ schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023. 
T:15. 12. 2022        Z: JUDr. Rusnáčiková 
 
 
 

21. Interpelácie poslancov 
 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- občania z okolia sídliska na hrade sa sťažujú, že tam bola zrušená zastávka MHD 
- je tam veľa nevidiacich a dôchodcov 
- majú ďaleko do mesta 
- nemohla by sa obnoviť naspäť ako bola? 

 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- štatistiky máme urobené koľko občanov odtiaľ cestovalo 
- koľko bolo prepravených osôb 
- pravdepodobne to súvisí s tým 
- dám to preveriť a odpovieme. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- občania v bytových domoch zo sídliska Západ sa sťažujú, že im chodia s plnými 
vrecami v autách vysypávať odpad do kontajnerov ľudia z okolitých ulíc z rodinných  
domov 

- ako by sme tomu mali zabrániť? 
 
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA (primátor) 

- dáme písomnú správu 
- všetci vieme ako by sme tomu mali zabrániť 
- bolo to už x-krát prediskutované aj na tomto MZ 
- divili by ste sa aj občania z iných obcí a miest chodia s odpadom a nechávajú                        

ho v Levoči 
- nielen levočského okresu. 

 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- bola som tiež tomu svedkom. 
 

Mgr. Ladislav Ogurčák (poslanec MZ) 
- mám otázku na pána riaditeľa TSML ohľadom osvetlenia 
- Žabia cesta z dôvodu úspory energie musí svietiť 
- celý ten areál je večer vysvietený 
- je to zmluvne zadefinované alebo to musí byť kvôli bezpečnosti? 

Mgr. Branislav Minďaš (riaditeľ TSML) 
- máme tam kamerový systém kvôli poistným udalostiam na majetku 
- na chodníku momentálne svieti každá druhá lampa 
- máme to vyčíslené 
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- jedná sa o veľmi zanedbateľnú čiastku, aby tam bola vyslovene tma 
- mesačne nás stojí to verejné osvetlenie 13 eur 
- uvidíme aké budú ceny elektrickej energie od 1.1.2023 a koľko budeme platiť reálne 
- ten chodník popri hrádzi môže byť zhasnutý 
- čo sa týka areálu ten musíme nechať zasvietený. 

 
MUDr. Jana Suráková (poslankyňa MZ) 

- pani Kravecová, kde chcú občania umiestniť zastávku? 
 
Anna Kravecová (poslankyňa MZ) 

- na hrade. 
 
 
 

Interpelácie poslancov MZ 
 
 

1. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: obnoviť zastávku MHD na sídlisku 
na Hrade. 
T: ihneď       Z: Mgr. Babicová 
 

2. Interpelácia poslankyne MZ Anny Kravecovej: hromadí sa odpad v kontajneroch                  
na sídlisku Francisciho z rodinných domov. 
T:ihneď       Z: Mgr. Minďaš 

 
 

3. Interpelácia poslanca MZ Mgr. Ladislava Ogurčáka: otázka na pána riaditeľa 
Technických služieb mesta Levoča, ohľadom osvetlenia Žabia cesta z dôvodu úspory 
energie. 
T: ihneď       Z: Mgr. Minďaš 
 

 
 
 
 
 
 

Mgr. Nikolaj Kučka 
   Prednosta MsÚ 
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22. Záver  
 
Primátor mesta Ing. Miroslav Vilkovský, MBA poďakoval poslancom Mestského 
zastupiteľstva za účasť na 2. Mestskom zastupiteľstve. Pozval na malé občerstvenie 
v predvianočnom období, zaželal všetko dobré do Nového roka a ukončil rokovanie. 
 
 
 
V Levoči 15.12.2022 
 

 


