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Kúpa nehnuteľností:
1. Mesto Levoča má zámer realizovať stavbu pod názvom „Cesta Levoča – Mariánska hora a z toho dôvodu oslovilo vlastníkov pozemkov o odkúpenie nehnuteľností - pozemkov v lok. Mariánska hora k. ú., Levoča 
Uznesením zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 26.3 2015 pod č.  6/11 a pod č. 6/13 bola schválená kúpa nehnuteľnosti v lok. Mariánska hora, k. ú. Levoča, t.j. časť pozemku parc. č. KN-E 7052 – tr. tráv. prast, s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť kupujúci  (mesto Levoča) na vlastné náklady, v podiele 5/36-ín, od p. Dalibora Motyku, rod. Motyka, nar.: 18.11.1974, bytom: Vodárenská č. 636/5, Košice, za kúpnu cenu 10 eur/m2 a v podiele 1/36-ina, od p. Martiny Motykovej, rod. Motyková, nar.: 15.11.1976, bytom: Munchenerstrasee č. 17 e, Zorneding, Nemecko, za kúpnu cenu 10 eur/m2, pre mesto Levoča, IČO: 329321.
E-mailom dňa 18.3.2016 nám p. Dalibor Motyka oznámil, že nemá záujem predať časť pozemku ale celý spoluvlastnícky podiel v podiele 5/36-in  a taktiež aj jeho sestra Martina Motyková v podiele 1/36-ina. 
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							Návrh nebol prerokovaný v MaBK.
Stanovisko MR:							Návrh nebol prerokovaný v MR. 
a) MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Mariánska hora, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 7052 – tr. tráv. porast, s výmerou 6756 m2 v podiele 5/36-ín od p. Dalibora Motyku, rod. Motyka, nar.: 18.11.1974, bytom: Vodárenská č. 636/5, Košice, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2. 
	Výdaj:  9 383,33 eur                

b) MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok Mariánska hora, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 7052 – tr. tráv. porast, s výmerou 6756 m2, v podiele 1/36-ina, od p. Martiny Motykovej, rod. Motyková, nar.: 15.11.1976, bytom: Munchenerstrasee č. 17 e, Zorneding, Nemecko, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 10 eur/m2. 
	Výdaj:  1 876,67 eur   

Zámena správy:
1. Listom zo dňa 17.03.2016 nás požiadala Základná škola, Francisciho 11, Levoča o zámenu správy majetku – Konvektomat ALBA ASCC 6,1 pre Materskú školu G. Hermana Levoča, a to z dôvodu jeho nepotrebnosti.
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							Návrh nebol prerokovaný v MaBK.
Stanovisko MR:							Návrh nebol prerokovaný v MR. 
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zámenu spravovaného majetku – Konvektomat ALBA ASCC 6,1, rok nadobudnutia 2006, v nadobúdacej hodnote 11 617,87 eur a zostatkovej hodnote 0 eur zo správcu: Základná škola Levoča, Francisciho 11, 054 01  Levoča, IČO: 37791851 do správy Materskej škole Levoča, Ul. Gustáva Hermana, so sídlom 054 01  Levoča, Ulica Gustáva Hermana 9, IČO: 37879383.
Súhlas s podnájmom:
1. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. („VNsP“) nás požiadala o poskytnutie súhlasu s prenechaním užívania pozemku parc. č. KN-C 1101/13, zastavaného stavbou garáže s. č. 1832 vo vlastníctve Mgr. Branislava Kleina, tretej osobe – Mgr. Branislavovi Kleinovi. V zmysle Dodatku č. 5 k Zmluve o nájme č. OSMM/3220/2008 uzavretej medzi mestom Levoča ako prenajímateľom a VNsP ako nájomcom „Nájomca je oprávnený dať predmet zmluvy alebo jeho časť do podnájmu tretej osobe len s písomným súhlasom prenajímateľa“.
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							Návrh nebol prerokovaný v MaBK.
Stanovisko MR:							Návrh nebol prerokovaný v MR.
MZ súhlasí s tým, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. , IČO: 36 594 849, so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča („VNsP“) prenechala pozemok parc. č. KN-C 1101/13 – zast. pl. a nádvoria, s výmerou 19 m2 v katastrálnom území  Levoča, v areáli VNsP, zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú. Levoča, ktorý užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, do podnájmu Mgr. Branislavovi Kleinovi, rod. Kleinovi, nar. 16.10.1972, trvale bytom Popradská cesta 1403/20, Levoča, SR a to od 01.01.2016  s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu.   

Vyhotovené dňa: 21.03.2016
Predkladá: Mgr. Martin Drahomirecký


