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Predaj nehnuteľností:
1. Uznesením zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči (ďalej len „MZ“), konaného dňa 17.12.2015 pod č. 16/16, bol schválený predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. Pri strelnici k. ú. Levoča (areál Strelnice) a to stavieb:  
-   klubovňa a sklad s.č. 3294, postavených na pozemku parc. č. KN-C 2114; 
-   pušková a pištoľová strelnica s.č. 3295, postavených na pozemku parc. č. KN-C 2115 a pozemkov: 
-   parc. č. KN-C 2114 - zast. pl. a nádv., s výmerou 70 m2;
-   parc. č. KN-C 2115 - zast. pl. a nádv., s výmerou 291 m2;
-   parc. č. KN-C 2117/1 - ost. pl., s výmerou 7 169 m2 a 
-   parc. č. KN-C 2119/3 - ost. pl., s výmerou 357 m2, spolu s výmerou 7ﾠ887 m27 887 m2,
formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení a boli schválené tieto kritériá predaja:
	výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne 210 000 eur, stanovená znaleckým posudkom č. 300/2015 zo dňa 10.12.2015;

navrhovateľ akceptuje záväzok refundácie nákladov za vypracovanie znaleckého posudku;
zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na účet mesta;
navrhovateľ akceptuje, že podľa schváleného Územného plánu mesta Levoča (ďalej len “ÚP“) sú ponúkané pozemky určené na výstavbu materskej školy, základnej školy a vybavenostného centra;
navrhovateľ akceptuje záväzok pripraviť ponúkané pozemky na výstavbu IBV (rodinných domov) najneskôr do 31.12.2017, v prípade nesplnenia tohto záväzku je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100% kúpnej ceny;
navrhovateľ akceptuje záväzok refundácie nákladov spojených so zmenou ÚP a prípravou územia na IBV predávajúcemu; 
do súťaže sa môže prihlásiť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá voči mestu žiadne záväzky; 
navrhovateľ doloží k návrhu zmluvy živnostenský list alebo výpis z obchodného registra;
navrhovateľ doloží k návrhu zmluvy zjednodušený návrh zastavacej štúdie na ponúkané pozemky;        
akceptácia záväzku kupujúceho, že neprevedie vlastníctvo ponúkaných  nehnuteľností do doby splnenia záväzku obsiahnutého v bode e) týchto kritérií;
súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, 
že navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok 
za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa;
	Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
	kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke mesta www.levoca.sk;

predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu;
odmietnuť všetky predložené návrhy;
	v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže.
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
a) MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy ....................., nar.: (IČO)................, bytom (so sídlom): .................................., ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej na predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. Pri strelnici k. ú. Levoča a to stavieb:  
klubovňa a sklad s.č. 3294, postavených na pozemku parc. č. KN-C 2114; 
	pušková a pištoľová strelnica s.č. 3295, postavených na pozemku parc. č. KN-C 2115 a pozemkov: 
	parc. č. KN-C 2114 - zast. pl. a nádv., s výmerou 70 m2;
	parc. č. KN-C 2115 - zast. pl. a nádv., s výmerou 291 m2;
	parc. č. KN-C 2117/1 - ost. pl., s výmerou 7169 m2 a 
	parc. č. KN-C 2119/3 - ost. pl., s výmerou 357 m2, spolu 7ﾠ887 m27 887 m2,
pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa kritériá predaja, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v Levoči Uznesením zo 16. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 17.12.2015 pod č. 16/16 a podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) v miestnej a regionálnej tlači v mesiaci marec 2016.
 
b) MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v lok. Pri strelnici k.ú. Levoča (areál Strelnice)  a to stavieb:    
klubovňa a sklad s. č. 3294, postavených na pozemku parc. č. KN-C 2114; 
	pušková a pištoľová strelnica s.č. 3295, postavených na pozemku parc. č. KN-C 2115 a pozemkov: 
	parc. č. KN-C 2114 - zast. pl. a nádv., s výmerou 70 m2;
	parc. č. KN-C 2115 - zast. pl. a nádv., s výmerou 291 m2;
	parc. č. KN-C 2117/1 - ost. pl., s výmerou 7169 m2 a 
	parc. č. KN-C 2119/3 - ost. pl., s výmerou 357 m2, spolu s výmerou 7ﾠ887 m27 887 m2, 
pre  ......................................, nar. (IČO): ......................., bytom (so sídlom): ..........................., za kúpnu cenu ..............., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.
·	Príjem: min. 210 000 eur  
2. Uznesením z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči (ďalej len „MZ“), konaného dňa 24.2.2016 pod č.18/5, bol schválený predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. Starého futbal. ihriska k. ú. Levoča a to pozemku parc. č. KN-C 8003/1 - zast. pl. a nádv., s výmerou 3607 m2, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a boli schválené tieto kritériá predaja: 
	výška ponúknutej kúpnej ceny v zmysle Čl. 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča je stanovená minimálne: 30 eur/m2;
	zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % z ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na účet mesta;
	navrhovateľ akceptuje, že podľa schváleného Územného plánu mesta Levoča (ďalej len “ÚP“) je ponúkaný pozemok určený ako funkčné využitie centrálneho zariadenia pre šport a telesnú kultúru regionálneho a nadregionálneho významu;

navrhovateľ akceptuje záväzok, že na ponúkanom pozemku najneskôr do 3 rokov od podpísania kúpnej zmluvy začne s výstavbou centrálneho zariadenia pre šport a telesnú kultúru regionálneho a nadregionálneho významu v súlade s ÚP mesta Levoča, v prípade nesplnenia tohto záväzku je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z kúpnej ceny; 
	do súťaže sa môže prihlásiť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nemá voči mestu žiadne záväzky; 
navrhovateľ doloží k návrhu zmluvy živnostenský list alebo výpis z obchodného registra;
navrhovateľ doloží k návrhu zmluvy zjednodušený návrh zastavacej štúdie na ponúkaný pozemok;        
	kupujúci akceptuje záväzok zákazu prevodu vlastníctva ponúkaného pozemku po dobu obsiahnutú v bode d) týchto kritérií, počas realizácie výstavby centrálneho zariadenia pre šport a telesnú kultúru regionálneho a nadregionálneho významu až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby; 
súhlas navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, že navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa;
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:
	kedykoľvek zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž. O zrušení súťaže budú  navrhovatelia, ktorí podali návrhy, písomne informovaní. Zrušenie súťaže bude zverejnené na internetovej stránke mesta;

predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho súťažného návrhu;
	odmietnuť všetky predložené návrhy;
	v prípade zistenia neúplnosti súťažného návrhu z hľadiska požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže.   
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
a) MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy ..................., nar.: (IČO)..........., bytom (so sídlom): ...................., ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. Starého futbal. ihriska k. ú. Levoča a to pozemku parc. č. KN-C 8003/1 - zast. pl. a nádv., s výmerou 3607 m2, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa kritériá predaja, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom (ďalej len „MZ“) v Levoči Uznesením z 18. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 24.2.2016 pod č. 18/5 a podmienky súťaže, ktoré boli uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) v miestnej a regionálnej tlači v mesiaci marec 2016.
b) MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v lok. Starého futbal. ihriska k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 8003/1 - zast. pl. a nádv., s výmerou 3607 m2, pre ....................., nar. (IČO): ..............., bytom (so sídlom): ................, za kúpnu cenu ..............., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.
·	Príjem: min. 108 210 eur   
3. MZ v Levoči uznesením č. 23 z 12. zasadnutia MZ konaného dňa 24.09.2015 schválilo predaj nehnuteľností, nachádzajúcich, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok.  ul. Kláštorskej a to: stavby s. č. 542 (o. č. 26), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 283 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 283 – zast. pl. a nádv., s výmerou 440 m2 formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení a zároveň schválilo   tieto podmienky súťaže:
	minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 58 987 eur; 

zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na účet mesta;
návrh zmluvy bude obsahovať akceptácia záväzku kupujúceho stavbu zrekonštruovať v zmysle priloženého nákresu – situácie s popisom plánovanej rekonštrukcie a sprevádzkovať do piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy; 
navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží nákres – situáciu s popisom plánovanej rekonštrukcie objektu;
návrh bude obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle písm. c.)  týchto podmienok súťaže;
návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností po dobu rekonštrukcie stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia;  
návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu, že stavba je národná kultúrna pamiatka ku ktorej má zákonné predkupné právo štát a že mesto uzavrie s navrhovateľom kúpnu zmluvu po zániku tohto zákonného predkupného práva štátu;      
	navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží súhlas s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak navrhovateľ nedoplatí zvyšok ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa. 
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
a) MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy ...................... , ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok.  ul. Kláštorskej a to: stavby s. č. 542 (o. č. 26), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 283 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 283 – zast. pl. a nádv., s výmerou 440 m2 ;pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 23 z 12. zasadnutia MZ konaného dňa 24.09.2013;  a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) v miestnej a regionálnej tlači v mesiaci marec 2016.
b) MZ schvaľuje  predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok.  ul. Kláštorskej a to: stavby s. č. 542 (o. č. 26), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 283 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 283 – zast. pl. a nádv., s výmerou 440 m2 pre .................., za kúpnu cenu ................., v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení.
·	príjem: minimálne 58 987 eur
4. Ing. arch. Magdaléna Janovská (ďalej len „žiadateľka“) je vlastníčkou nehnuteľností v lok. Fedorkin jarok, a to rekr. chaty s. č. 2002, časti pozemku, na ktorom je chata postavená a tiež susedného pozemku. Chatu postavili rodičia žiadateľky v r. 1983 na základe stavebného povolenia. Na užívanie chaty bolo vydané kolaudačné rozhodnutie v r. 1989. Žiadateľka zistila, že chata je na pozemkoch zakreslená nesprávne. Podľa geometrického plánu doručeného žiadateľkou stavba chaty zasahuje do pozemku vo vlastníctve mesta- parc. č. KN-E 6685/1 a to s výmerou  45 m2. Podľa vyjadrenia žiadateľky jej rodičia ani ona nemali vedomosť o tom, že chata je čiastočne postavená na pozemku vo vlastníctve mesta. Žiadateľka má záujem zistené skutočnosti riešiť. Požiadala nás o predaj pozemku zastavaného stavbou chaty v zmysle priloženého geometrického plánu.
Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento predaj ako zákonnú výnimku pri prevode nehnuteľností, a to ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. V súlade s ustanovením Čl. 12 a 17 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení by výška kúpnej ceny  bola 20 eur/m2 (na zriadenie záhrady, výstavbu záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáží). Pozemok parc. č. KN-E 6685/1, od ktorého má byť oddelený požadovaný pozemok sa nachádza v k. ú. tvoriacom bývalý Vojenský obvod Javorina. Na liste vlastníctva č. 7116 je vo vzťahu k tomuto pozemku zapísaná poznámka o zákaze prevodu alebo prechodu vlastníctva. Z tohto dôvodu nie je nateraz možné požadovaný pozemok predať, avšak odporúčame uzavrieť Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a to do doby výmazu predmetnej poznámky z LV. Pozemok parc. č. KN-E 6685/1 užívajú Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. na základe nájomnej zmluvy s mestom. Výška nájomného pripadajúca na požadovaný pozemok je 0,03204 eur/rok, v zmysle sadzby nájomného platnej pre Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. (7,12 eur/ha/rok). Ak by požadovaný pozemok užívala žiadateľka ako nájomca, výška nájomného by bola 0,162 eur/rok (sadzba 36 eur/ha/rok).
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 9940/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 45 m2 v lok. Fedorkin jarok v k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 63/2015, vyhotoveného dňa 01.12.2015 Ing. Vladimírom Kandríkom, IČO: 41688635 Sp. N. Ves z pozemku parc. č. KN-E 6685/1 – lesné pozemky, s výmerou 145 603 m2   k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 7116 k. ú. Levoča, pre p. Ing. arch. Magdalénu Janovskú, rod. Šutkovú, nar. 31.07.1958, trvale bytom Gessayova 2570/45, Bratislava, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou rekr. chaty vo vlastníctve nadobúdateľky. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcej refundovať mestu náklady za vyňatie prevádzaného pozemku z lesného pôdneho fondu.  Uzavretiu kúpnej zmluvy bude predchádzať Zmluva o budúcej kúpnej zmluve.
·	Príjem: 900 eur
5. Listom zo dňa 3.3.2016 nás požiadal Ing. Róbert Novotný, trvale bytom: Lesná ul. č. 1352/7, Levoča, o odkúpenie pozemku v lok. ul. Uhoľná, k.ú. Levoča, označeného novým parc. č. KN-C 224/2 – zast. pl., s výmerou 5 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 11/2016, vyhotoveného dňa 3.3.2016 geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. č. KN-C 224 – zast. pl., s výmerou 910 m2. Pozemok označený novým parc. č. KN-C 224/2 je zastavaný schodiskom – vstupom do rodinného domu č.s. 137, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 186, ktorého vlastníkom je žiadateľ, v celosti. 
Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení je 20 eur/m2.
Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že pozemok je  zastavaný schodiskom – vstupom do rodinného domu č.s. 137, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 186 vo vlastníctve nadobúdateľa. 
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK: 		                                      			MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
MZ schvaľuje predaj pozemku v lok. ul. Uhoľná, k.ú. Levoča, označeného novým parc. č. KN-C 224/2 – zast. pl., s výmerou 5 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 11/2016, vyhotoveného dňa 3.3.2016 geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku parc. č. KN-C 224 – zast. pl., s výmerou 910 m2, pre Ing. Róberta Novotného, rod. Novotný, nar. 22.4.1969, trvale bytom: Lesná ul. č. 1352/7, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení  z dôvodu, že pozemok je  zastavaný schodiskom – vstupom do rodinného domu č.s. 137, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 186 vo vlastníctve nadobúdateľa. 
·	Príjem: 100 eur  
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. 6/10; 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 1/3-ina, od p. Jozefa  Motyku, rod. Motyka, nar.: 30.5.1951, bytom: Uloža č. 59, okr. Levoča, za kúpnu cenu  8 eur/m2; 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. 
Následne mesto Levoča dalo vyhotoviť geometrický plán č. 9/2016, úradne overený dňa 1.3.2016, v ktorom je pozemok označený novým parc. č. a uvedená presná výmera pozemku..  
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
a) MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Mariánska hora, k. ú. Levoča, t.j.: pozemok označený novým parc.              č. KN-C 7049/8 – lesný pozemok, s výmerou 519 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu           č. 9/2016, úradne overeného dňa 1.3.2016 a ktorý vyhotovil Ing. Peter Garnek, od pozemku parc. č. KN-E 7052 - tr. tráv. porast, s výmerou 6756 m2, v podiele 1/3-ina, od p. Jozefa  Motyku, rod. Motyka, nar.: 30.5.1951, bytom: Uloža č. 59, okr. Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu  8 eur/m2.   
·	Výdaj:  1 384 eur	
b) MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Mariánska hora, k. ú. Levoča, t.j.: pozemok označený novým parc.            č. KN-C 7049/8 – lesný pozemok, s výmerou 519 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu                č. 9/2016, úradne overeného dňa 1.3.2016 a ktorý vyhotovil Ing. Peter Garnek, od 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:  720,83 eur
c) MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Mariánska hora, k. ú. Levoča, t.j.: pozemok označený novým parc.            č. KN-C 7049/8 – lesný pozemok, s výmerou 519 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu             č. 9/2016, úradne overeného dňa 1.3.2016 a ktorý vyhotovil Ing. Peter Garnek, od 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:  144,17 eur
2. Mesto má záujem realizovať stavbu: „Cesta Levoča – Mariánska hora“ . Podľa projektu stavby, SITUÁCIE VH1 naprojektovanej Ing. Miškufom a vypracovanej Ing. Šulíkom majú byť stavbou Výhybne VH1 zastavané i časti pozemkov, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Je preto potrebné ich majetkoprávne vysporiadať. 
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
a) MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 3382/4 – záhrada, s výmerou 14 m2 v lok. ul. Ovocinárskej  v  k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 4/2016, vyhotoveného dňa 29.02.2016 Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 7.3.2016  pod č. G1-74/16 z pozemku parc. č. KN-E 1664/1 – záhrady, s výmerou 996 m2   k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4583 k. ú. Levoča, od p. Vasila Olenišáka, rod. Olenišáka, nar. 25.05.1961, trvale bytom Ovocinárska 3254/30A, Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 .
·	Výdaj: 280 eur
b) MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 3382/5 – záhrada, s výmerou 5 m2  v lok. ul. Ovocinárskej v  k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 4/2016, vyhotoveného dňa 29.02.2016 Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 7.3.2016 pod č. G1-74/16 z pozemku parc. č. KN-E 1666 – zast. pl. a nádv.,  s výmerou 60 m2   k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4584 k. ú. Levoča a to v podiele ½-ica od p. Pavla Hasaja, rod. Hasaja, nar. 04.11.1964, trvale bytom Ovocinárska 1985/29, Levoča, SR a v podiele ½-ica od p. Márie Vanackej, rod. Hasajovej, nar. 07.02.1961, trvale bytom Francisciho 1701/22, Levoča, SR;
za kúpnu cenu 20 eur/m2 ;
·	Výdaj: 100 eur 
c) MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 3380/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 24 m2 v lok. ul. Ovocinárskej  v  k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 4/2016, vyhotoveného dňa 29.02.2016 Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 7.3.2016  pod č. G1-74/16  z pozemku parc. č. KN-C 3380 – zast. pl. a nádv.,  s výmerou 988 m2   k. ú. Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 146 k. ú. Levoča, od p. Pavla Hasaja, rod. Hasaja, nar. 04.11.1964, trvale bytom Ovocinárska 1985/29, Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 .
·	Výdaj: 480 eur
Nadobudnutie nehnuteľnosti vyvlastnením:
1. V súvislosti s realizáciou líniovej stavby pod názvom „Cesta Levoča – Mariánska hora“, je potrebné upraviť právny vzťah formou vyvlastnenia k pozemku parc. č. KN-E 7053/3 – tr. tráv. porast, s výmerou  2170 m2 a k pozemku parc. č. KN-E 7053/1 - tr. tráv. porast, s výmerou  2349 m2. Tieto pozemky sú zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na liste vlastníctva (ďalej len „LV“) č. 4609 na Michala Mazúra, D: (syn Antona) (neznámy vlastník),. v celosti. Ďalej je potrebné upraviť právny vzťah formou vyvlastnením k pozemku parc. č. KN-E 7053/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 2240 m2 a k pozemku parc. č. KN-E 7053/4 - tr. tráv. porast, s výmerou 2205 m2. Tieto pozemky sú  zapísané na Okresnom úrade v Levoči, katastrálnom odbore na LV                č. 5974 na Michala Snopka, D:(žena: Anna r. Richvalská) (neznámy vlastník), v celosti. 
Mesto Levoča sa obrátilo so žiadosťou na Register obyvateľov SR, Odbor správy registrov SVS MV SR                     v Banskej Bystrici o informáciu a zaslanie adries o trvalom pobyte dedičov neznámych vlastníkov. V odpovedi nám bolo oznámené, že Michal Mazúr a Michal Snopko sa v evidencii registra sa nenachádzajú. 
Keďže ide o verejnoprospešnú líniovú stavbu – cestu, ktorá je zahrnutá v záväznej časti Územnoplánovacej dokumentácii Mesta Levoča, ktorá bola prerokovaná na Mestskom zastupiteľstve (ďalej len „MZ“) a Uznesením z 33. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 23.6.2005 pod č. 33/B/53 bol schválený Územný plán mesta Levoča. Podľa § 108 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)                  v platnom znení, je možné tieto nehnuteľností – pozemky pod verejnoprospešnou líniovou stavbou vyvlastniť za cenu stanovenú v znaleckom posudku.  
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
a) MZ schvaľuje  nadobudnutie nehnuteľností formou vyvlastnenia v lok Mariánska hora, k. ú. Levoča, t.j.: pozemku označenom novým parc. č. KN-C 7049/5 – les. pozemok, s výmerou 1451 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 8/2016 (ďalej len „GP č. 8/2016“), úradne overeného dňa 1.3.2016, ktorý vyhotovil Ing. Peter Garnek, geodet zo Sp. Novej Vsi, od pozemku parc. č. KN-E 7053/3 – tr. tráv. porast, s výmerou  2170 m2  a pozemku označenom novým parc. č. KN-C 7049/3 – les. pozemok, s výmerou 583 m2, ktorý bol oddelený na podklade hore citovaného GP č. 8/2016 od pozemku parc. č. KN-E 7053/1 - tr. tráv. porast, s výmerou 2349 m2, od Michala Mazúra, D:(syn Antona) neznámeho vlastníka, v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 9/2016 zo dňa 8.3.2016, ktorý vyhotovil Ing. Róbert Dula, znalec v odbore lesníctvo, t.j. cena spolu  292,42 eur, z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod líniovou stavbou cesta Levoča - Mariánska hora.  
·	Výdaj: 292.42 eur   
b) MZ schvaľuje  nadobudnutie nehnuteľností formou vyvlastnenia v lok Mariánska hora, k. ú. Levoča, t.j.: pozemku označenom novým parc. č. KN-C 7049/4 – les. pozemok, s výmerou 1284 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 8/2016 (ďalej len „GP č. 8/2016“), úradne overeného dňa 1.3.2016, ktorý vyhotovil Ing. Peter Garnek, geodet zo Sp. Novej Vsi, od pozemku parc. č. KN-E 7053/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 2240 m2, pozemku označenom novým parc. č. KN-C 7049/6 – les. pozemok, s výmerou 33 m2 a pozemku označenom novým parc. č. KN-C 7049/7 – les. pozemok, s výmerou 44 m2, ktoré boli oddelené na podklade hore citovaného GP č. 8/2016 od pozemku parc. č. KN-E 7053/4 - tr. tráv. porast, s výmerou 2205 m2, od Michala Snopka, D:(žena: Anna r. Richvalská) neznámeho vlastníka, v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu stanovenú Znaleckým posudkom č. 9/2016 zo dňa 8.3.2016, ktorý vyhotovil Ing. Róbert Dula, znalec v odbore lesníctvo, t.j. cena spolu  180,32 eur, z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod líniovou stavbou cesta Levoča - Mariánska hora.  
·	Výdaj: 180,32 eur   
Bezodplatný prevod nehnuteľnosti: 
1. Spoločnosť NDS a. s., Bratislava bezodplatne odovzdala mestu Levoča stavby vyvolanej investície Diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek – SO 127-01; 127-02; 128-00; 130-00 - Preložky poľných ciest. 
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							Návrh nebol prerokovaný v MaBK.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
a) MZ schvaľuje nadobudnutie stavebného objektu 127-01 Preložka poľnej cesty v km 10,800 D1 v katastrálnom území Levoča, v hodnote 19 704,04 eur, od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča.
b) MZ schvaľuje nadobudnutie stavebného objektu 127-02 Preložka poľnej cesty v km 11,130 D1 v hodnote 91 680,39 eur, od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča.
c) MZ schvaľuje nadobudnutie stavebného objektu 128-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 11,480-12,330 D1 v katastrálnom území Levoča, v hodnote 217 799,64 eur, od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča.
d) MZ schvaľuje nadobudnutie stavebného objektu 130-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 13,180-13,500 D1 v katastrálnom území Levoča, v hodnote 97 727,67 eur, od Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, Levoča.

Zámena  nehnuteľností:
1. Mesto Levoča má zámer realizovať stavbu pod názvom „Cesta Levoča – Mariánska hora“, v lok. Mariánska hora  k. ú. Levoča, z uvedeného dôvodu oslovilo vlastníkov pozemkov o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-C 8150 – tr. tráv. porast, s výmerou cca 340 m2, ktorého výmera bude spresnená geometrickým plánom, ktorý dá vyhotoviť mesto Levoča na vlastné náklady. Tento pozemok je v katastri nehnuteľnosti zapísaný na liste vlastníctva č. 6479 na Ing. Matúša Šuňavského a na manž. Mgr. Zuzanu Kamenickú, obaja trvale bytom: Žiacka č. 587/15, Levoča, v celosti. Ing. Šuňavský nesúhlasil s odpredajom pozemku ale súhlasil so zámenou pozemkov a to z dôvodu, že mesto zasahuje s výstavbou cesty do pozemku Ing. Šuňavského a Ing. Šuňavský s výstavbou garáže a oplotením zasiahol do pozemku mesta Levoča s tým, že rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov mesto Levoča finančne vyrovnaná  a to vo výške kúpnej ceny 13 eur/m2. 
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK: 							Návrh nebol prerokovaný v MaBK.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
MZ schvaľuje zámenu pozemkov v lok. ul. Ovocinárska k. ú. Levoča, označeného novým parc. č. KN-C 7218/13 – zast. pl., s výmerou 56 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 10/2016 (ďalej len „GP             č. 10/2016“), vyhotoveného dňa 4.3.2016, ktorý vyhotovil geodet Ing. Peter Garnek, od pozemku parc. č. KN-C 7218/1 – zast. pl., s výmerou 2688 m2, vo výlučnom vlastníctve mesta Levoča, za pozemok označený novým parc. č. KN-C 8150/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 321 m2, ktorý bol oddelený na podklade GP č. 10/2016, 
od pozemku parc. č. KN-C 8150 – tr. tráv. porast, s výmerou 1321 m2, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Ing. Matúša Šuňavského a manž. Mgr. Zuzany Kamenickej, rod. Kamenická. 
Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 8150/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 321 m2 sa stane mesto Levoča,  IČO: 329321 a vlastníkom  pozemku parc. č. KN-C 7218/13 – zast. pl., s výmerou 56 m2 sa stane Ing. Matúš Šuňavský, rod.: Šuňavský, nar. 17.3.1976 a manž. Mgr. Zuzana Kamenická, rod. Kamenická, nar.: 6.6.1978, obaja trvale bytom ul. Žiacka č. 587/15, Levoča s tým, že rozdiel vo výmere zamieňajúcich pozemkov mesto Levoča finančne vyrovná a to vo výške kúpnej ceny 13 eur/m2, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení, pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa t.j.:  
	pozemok označený novým parc. č. KN-C 8150/2 – tr. tráv porast, je zastavaný stavbou cesta Levoča - Mariánska hora (Lesnou investičnou cestou „Regrund“) vo vlastníctve mesta Levoča a

pozemok označenom novým parc. č. KN-C 7218/13 – zast. pl., je zastavaný stavbou oplotenia a z časti rozostavanou stavbou garáže, na ktorú Mesto Levoča, Stavebný úrad, pod sp. zn. 2648/17824/2013 zo dňa 9.5.2013 vydal Ohlásenie drobnej stavby - oznámenie, pričom vlastníkom stavieb je Ing. Matúš Šuňavský a manž. Mgr. Zuzana Kamenická, rod. Kamenická. 
	výdaj:  (265 m2 x 13 eur/m2) = 3 445 eur 

Odovzdanie majetku do správy:
1. Mesto Levoča zmluvou nadobudlo do svojho vlastníctva majetok – SO 810-00 Úprava miestnych a účelových ciest k. ú. Levoča – komunikácia Žel. riadok od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Bratislava. Správcom miestnych komunikácií sú Technické služby mesta Levoča a preto je potrebné zveriť im správu.
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK: 							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
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2. Bezodplatným nadobudnutím stavebných objektov – preložiek poľných ciest D1 od NDS a.s. Bratislava je potrebné správu majetku zveriť Technickým službám mesta Levoča.
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							Návrh nebol prerokovaný v MaBK.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.	
MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie stavebných objektov: 127-01 Preložka poľnej cesty v km 10,800 D1, v hodnote 19 704,04 eur; 127-02 Preložka poľnej cesty v km 11,130 D1 v hodnote 91 680,39 eur;  128-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 11,480-12,330 D1, v hodnote 217 799,64 eur; 130-00 Preložka súbežnej poľnej cesty v km 13,180-13,500 D1, v hodnote 97 727,67 eur, v k. ú. Levoča, do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052. 
Odňatie majetku zo správy:
1. Mesto Levoča uzavrelo s Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a. s. Poprad zmluvu o prevádzkovaní verejnej kanalizácie a ČOV v lok. Levočská Dolina k. ú. Levoča. V súčasnosti správu vykonávajú Technické služby mesta Levoča a preto je potrebné im správu odňať. 
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK: 							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
a) MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení odňatie správy majetku – SO 07 združený objekt biologického čistenia - monolitický železobetónový blok, polozapustený, s rozmermi 6,90 m x 10,55 m; SO 08 prevádzková budova ČOV - prízemný objekt so sedlovou strechou; SO 10 prípojka NN k ČOV - v zemi dĺžky 305 m, poistkové skrine 2 ks a elektromerový rozvádzač 1 ks; SO 13 vodovodná prípojka k ČOV - v zemi v dĺžke 226 m; SO 14 splašková kanalizácia - III. časť - stoka A - potrubie z rúr PVC v dĺžke 226 m, kanalizačné šachty 5 ks; v lokalite Levočská Dolina k. ú. Levoča, dátum obstarania 24.10.2011, v celkovej obstarávacej cene 140 607,69 eur, zo správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.
b) MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení odňatie správy majetku – SO 14 Splašková kanalizácia, I. časť - Stoka A - potrubie z rúr DN 300 v dĺžke 422,5 m; stoka AB - potrubie z rúr DN 300 v dĺžke 200 m; stoka AC - potrubie z rúr DN 300 v dĺžke 103 m; stoka AD - potrubie z rúr DN 300 v dĺžke 81,5 m; stoka AE - potrubie z rúr DN 300 v dĺžke 45 m, v lokalite Levočská Dolina k. ú. Levoča, dátum obstarania 01.12.2009, v celkovej obstarávacej cene 180 646,35 eur, 
zo správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.
Zriadenie vecného bremena zo zákona: 
1. Listom zo dňa 22.2.2016 nám Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Prešov zaslal návrh Zmluvy o náhrade za zriadenie vecného bremena, ktoré vzniklo zo zákona č. 251/2012 Z. z.  Z dôvodu výstavby líniovej stavby „Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, I. etapa“ bolo potrebné realizovať stavebný objekt 605-00 Preložka 22kV VN I č. 419 v km 0,080 (ďalej len „SO preložka VN vedenia“) a pri realizácii tohto SO došlo v roku 2008 k zásahu do pozemku parc. č. KN-C 7163/2 – zast. pl., v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 1/12/L/003, ktorý vyhotovila firma GEOsys s.r.o. Bratislava, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom č. G1-160/15 zo dňa 30.6.2015, ktorého výmera zásahu je 1 m2. Správca inžinierskych sietí môže v zmysle § 11 ods. 1) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle poverenia vo ver. záujme zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenia a elektroenergetické zariadenia prenosnej sústavy a distribučnej sústavy. Záznamovou listinou č. Z 1240/15 – 1223/15 bol vykonaný v KN zápis tohto vecného bremená na pozemku parc, č. KN-C 7163/2. Za zriadenie vecného bremena zo zákona sa poskytuje jednorazová náhrada, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 72/2015, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Kupček, znalec z odvetvia pozemné stavby a ktorej výška je 4,38 eur.
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o náhrade za zriadenie vecného bremena, ktoré vzniklo na základe zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, medzi mestom Levoča, ako prijímateľom a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. Bratislava, ako poskytovateľom, na pozemku parc. č. parc. č. KN-C 7163/2 – zast. pl., v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 1/12/L/003, ktorý vyhotovila firma GEOsys s.r.o. Bratislava, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom č. G1-160/15 zo dňa 30.6.2015, ktorého výmera je 1 m2, za jednorazová náhradu, ktorá bola stanovená znaleckým posudkom č. 72/2015, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Kupček, znalec z odvetvia pozemné stavby a ktorej výška je 4,38 eur.       
·	Príjem: min. 4,38 eur   
Zmena uznesenia: 
1. Uznesením zo 16. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 17.12.2015 pod č. 16/16, bol schválený predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. Pri strelnici k.ú. Levoča (areál Strelnice) formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. – o majetku obcí v platnom znení a kritériá predaja. Súťaž je neúspešná a podľa vyhlásenej OVS je výška ponúkanej kúpnej ceny minimálne 210 000 eur, stanovená znaleckým posudkom č. 300/2015 zo dňa 10.12.2015. Podľa ustanovenia Čl. 10, ods. 5 Zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta Levoča  v platnom znení „v prvom a druhom kole inzercie musí byť stanovená minimálna výška kúpnej ceny stavieb  vo výške ceny určenej znaleckým posudkom, a u pozemkov vo výške ceny určenej znaleckým posudkom alebo ak  znalecký posudok nie je k dispozícii, vo výške minimálnej jednotkovej kúpnej ceny podľa Čl. 13 Zásad“.  Pre ďalšie inzercie navrhujeme výšku kúpnej ceny znížiť na 134 079 eur (7ﾠ887 m27 887 m2 x 17,00 eur/ m2 = 1348 079 eur).
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							Návrh nebol prerokovaný v MaBK.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
MZ schvaľuje zmenu Uznesenia zo 16. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 17.12.2015, ktorým  pod č. 16/16 bol schválený predaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. Pri strelnici k.ú. Levoča (areál Strelnice)  a to stavieb:  
klubovňa a sklad s.č. 3294, postavených na pozemku parc. č. KN-C 2114; 
	pušková a pištoľová strelnica s.č. 3295, postavených na pozemku parc. č. KN-C 2115 a pozemkov: 
	parc. č. KN-C 2114 - zast. pl. a nádv., s výmerou 70 m2;
	parc. č. KN-C 2115 - zast. pl. a nádv., s výmerou 291 m2;
	parc. č. KN-C 2117/1 - ost. pl., s výmerou 7169 m2 a 
	parc. č. KN-C 2119/3 - ost. pl., s výmerou 357 m2, spolu s výmerou 7ﾠ887 m27 887 m2, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991Z Zb. – o majetku obcí v platnom znení a kritéria predaja a to tak, že 
„a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne 210 000 eur, stanovená znaleckým posudkom                
      č. 300/2015 zo dňa 10.12.2015;“ sa nahradí v tomto znení:
„a) výška ponúknutej kúpnej ceny je minimálne 134 079 eur;
a doplnia sa tieto kritéria predaja: 
	záväzok účastníka v lehote do 90 dní odo dňa schválenia zmeny ÚP požiadať o vydanie územného rozhodnutia  pre výstavbu IBV resp. všetky stavebné objekty, ktoré sú súčasťou IBV podľa urbanistickej štúdie tvoriacej prílohu k súťažnému návrhu kúpnej zmluvy a príslušnému stavebnému úradu predložiť všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú pre vydanie územného rozhodnutia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
	záväzok účastníka v lehote do 90 dní odo nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia požiadať o vydanie stavebného povolenia pre výstavbu IBV resp. všetky stavebné objekty, ktoré sú súčasťou IBV podľa urbanistickej štúdie tvoriacej prílohu k súťažnému návrhu kúpnej zmluvy a príslušnému stavebnému úradu predložiť všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú pre vydanie stavebného povolenia v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
	záväzok účastníka zaplatiť vyhlasovateľovi zmluvnú pokutu vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prípade, ak účastník nesplní niektorý zo svojich záväzkov uvedených v bode e), m), n), j);    

V ostatných častiach hore citované uznesenie ostáva nezmenené.
Prenájom nehnuteľností: 
1. Mesto Levoča má uzavretú nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k. ú. Levoča 
s p. Štefanom Vrábeľom SHR, Levoča, ktorý 28.10.2015 zmluvu vypovedal. Výpovedná lehota je jeden rok, ale je možné ju ukončiť aj dohodou. 
Mesto môže zverejniť obchodnú verejnú súťaž a uzavretú zmluvu ukončiť dohodou ku dňu účinnosti novej nájomnej zmluvy. Predmetom súťaže bude prenájom poľnohospodárskej pôdy nachádzajúcej sa v rôznych lokalitách k. ú. Levoča – orná pôda 28,1952 ha, trv. trávny porast 21,7155 ha, ostatná plocha 20,6707 ha. Súčasťou predmetu nájmu sú aj pozemky – zastavané plochy spolu s výmerou 17,5480 ha. Tieto pozemky boli počas doby užívania včlenené a užívané ako orná pôda 3,7091 ha, trv. trávny porast 2,0019 ha, ostatné plochy 6,8203 ha a ostávajúce 5,0167 ha ako prístupové cesty.
Minimálna výška nájomného podľa Článku 21 ods. 1 písm. a), b) a e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení je za ornú pôdu 27 eur/ha/rok, za trv. trávny porast 22 eur/ha/rok, 
za ost. pl. 18 eur/ha/rok a podľa Článku 21 ods. 4 písm. c) je za zastavanú plochu 0,50 eur/m2/mesiac.     
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
a) MZ schvaľuje prenájom pozemkov v rôznych lokalitách k. ú. Levoča (podľa prílohy č. 1), spolu s výmerou orná pôda – 31,9043 ha; trv. trávny porast – 23,7174 ha; ostatná plocha – 27,4910 ha, formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a schvaľuje tieto podmienky súťaže: 
	navrhovatelia, ktorí prejavia záujem o prenájom pozemkov si budú môcť prenajať ich len spoločne (nie je možné si prenajať samostatné pozemky);
	minimálna výška nájomného za pozemky využívaných ako orná pôda bude 27 eur/ha/rok (31,9043 ha), trv. trávny porast 22 eur/ha/rok (23,7174 ha), ostatná plocha 18 eur/ha/rok (27,4910 ha);
	pozemky budú využité na kosenie, spásanie a doplnkovo aj mulčovanie a bude trvalo zabezpečené ich udržiavanie, ktoré zabráni rozširovaniu samonáletov drevín, inváznych druhov rastlín a húževnatých burín;
	pozemky v lokalite Fedorkin jarok k. ú. Levoča, bude budúci nájomca povinný kosiť/mulčovať v termíne podľa Prílohy č. 4 k nariadeniu vlády č. 342/2014 Z. z. a po vykonaní kosby do 14 dní pokosenú hmotu odstrániť; 
	možnosť užívať bezplatne a súčasne mať povinnosť udržiavať v prevádzkyschopnom stave prístupové cestné komunikácie i keď budú slúžiť tretím osobám, spolu o výmere 5,0167 ha. 

	Príjem: minimálne 1 878,04 eur

b) MZ schvaľuje ukončiť dohodou Nájomnú zmluvu o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely 
č. 29234/13/OM/223 uzavretou dňa 24.10.2013 medzi mestom Levoča a SHR Štefanom Vrábeľom, Levoča 
ku dňu uzavretia nájomnej zmluvy s novým nájomcom.
Ukončenie nájmu pozemkov:
1. Mesto Levoča, ako nájomca, uzavrelo dňa 20.05.2005 so Slovenským pozemkovým fondom, Bratislava, ako prenajímateľom, Nájomnú zmluvu č. 4239405 (MÚ-107/05/109) na prenájom pozemkov parc. č. KN-C 1065 a KN-C 1066 spolu s výmerou 1 445 m2 v lokalite hradobnej priekopy k. ú. Levoča, za účelom prevádzkovania parkoviska. Ročný nájom bol dohodnutý vo výške 331,94 eur. SPF Bratislava zmluvou o prevode previedlo vlastníctvo k predmetným pozemkom na fyzické osoby p. E. Kahaneca a p. K. Kahancovú a mestu Levoča doručili na podpis Dohodu o ukončení nájomnej zmluvy k 31.12.2015.
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							Návrh nebol prerokovaný v MaBK.
Stanovisko MR:							MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie.
MZ schvaľuje ukončenie Nájomnej zmluvy č. 4239405 (MÚ-107/05/109) uzavretou dňa 20.05.2005 medzi Slovenským pozemkovým fondom, Bratislava, IČO: 17335345 a mestom Levoča na prenájom pozemkov v lok. hradobnej priekopy k. ú. Levoča, a to dohodou k 31.12.2015.
Vyradenie majetku:
1. DIK pre úsek Správy, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča požiadala o vyradenie majetku (podľa prílohy č. 1), ktorý je poškodený, nefunkčný  a opotrebovaný. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 03.03.2016 odporučila majetok vyradiť z evidencie majetku a následne ho zlikvidovať.
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							Návrh nebol prerokovaný v MaBK.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta Levoča, úsek Správy, Námestie Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 8 726,08 eur.
Ukončenie nájmu nebytového priestoru:
1. Mestu Levoča dňa 08.02.2016 bola doručená žiadosť – návrh na ukončenie nájomnej zmluvy dohodou k 31.03.2016 od spoločnosti PROFIN spol. s r. o., so sídlom Kavečianska cesta 3377/72, Košice, IČO: 31733417, ktorá má prenajatý nebytový priestor, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči - Zmluva č. 14/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.04.2008 v znení jej dodatku č. 1. Účel nebytového priestoru je dojednaný na obchodnú činnosť – zlatníctvo. Mesto Levoča zaslalo uvedenej spoločnosti v mesiaci január 2016 Výpoveď nájomnej zmluvy, pričom výpovedná lehota im končí dňa 30.04.2016. Vo svojej žiadosti uvádzajú, že ich firma v meste Levoča pôsobí od r. 1996 a naďalej majú záujem poskytovať služby občanom mesta. Z dôvodu výpovede z uvedených priestorov sa zúčastnia výberového konania na iné nebytové priestory, za účelom presťahovania ich prevádzky. Keďže prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na prízemí objektu s. č. 2, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči, s účinnosťou od 01.04.2016 bol v mesiaci február 2016 schválený Mestským zastupiteľstvom  Občianskemu združeniu Levočský kreatívny spolok, oddelenie majetkové súhlasí s ukončením nájomnej zmluvy dohodou k 31.03.2016. 
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
MZ schvaľuje ukončenie nájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na prízemí  objektu s. č. 2, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči, založeného Zmluvou č. 14/2008 o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.04.2008 v znení jej dodatku č. 1 medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a spoločnosťou PROFIN spol. s r.o., so sídlom Kavečianska cesta 3377/72, 040 01 Košice, IČO: 31733417 ako nájomcom dohodou k 31.03.2016.
Nájom nebytových priestorov:
1.  Mesto Levoča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy, ktorou vyhlasovateľ prenajme: 
	nebytové priestory na Námestí Majstra Pavla č. 28 v Levoči;
	nebytové priestory na Námestí Majstra Pavla č. 50 v Levoči;
	nebytové priestory v objekte Polikliniky na Nám. Š. Kluberta 6 v Levoči.

Minimálna výška nájomného sa určí v závislosti od účelu využitia, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení.
Stanovisko OM:							OM súhlasí s návrhom na uznesenie.
Stanovisko MaBK:							MaBK nebola uznášaniaschopná.
Stanovisko MR:							MR súhlasí s návrhom na uznesenie.
MZ prijíma ako pre mesto najvhodnejší návrh nájomnej zmluvy  ........................, doručený v obchodnej verejnej súťaži, uverejnenej podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a schvaľuje nájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa v Levoči.
	Príjem: min. v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča a podľa účelu využitia.

Vyhotovené dňa: 17.03.2016
Predkladá: Mgr. Martin Drahomirecký




























Príloha č. 1

Mestský úrad Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 (útvar: rôzne)
Inventárne číslo
Druh majetku
Rok nadobud.
Ks
OC v €
ZC v €
Dôvod vyradenia
2/827/9
Západ I. – topný kanál k ZDŠ
1996
1
5 144,66 €

2 114,53 €
nefunkčný - ZŠ má vlastnú kotolňu
5/300/60
kotolňa Športovcov 1  
2008
1
3 581,42 €

0,00 €
bytový dom nie je majetkom mesta



 SPOLU:
8 726,08 €
2 114,53 €



