
 

Majetková a bytová komisia  –  komisia Mestského zastupiteľstva v Levoči  
 
JUDr. Lýdia Budziňáková, predseda komisie 
 
 
 
                                                                                                     V Levoči dňa 27.10.2017 
 
 

P O Z V Á N K A 
 

 V súlade s ustanovením čl. 4 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku 
komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

 
zvolávam 

 
zasadnutie Majetkovej a bytovej komisie 

 
ktoré sa uskutoční dňa 31. októbra 2017 (utorok) o 14:00 hod. v budove 

Mestského úradu v Levoči – miestnosť č. 28 na prvom poschodí 
 

 
 
 
PROGRAM  
 

1. Otvorenie – úvod. 
2. Nakladanie s majetkom mesta 
3. Rôzne. 
4. Záver. 

 
 
 
 
 
                                          JUDr. Lýdia Budziňáková, v. r. 
                                                                                                              predseda komisie 
 
 
 
Doručí sa: 
- členom komisie 



MESTO LEVOČA 
 
 
 
 
Predmet rokovania: Predaj nehnuteľností 

Súhlas s podnájmom 
Zverenie majetku do správy 
Záložné právo 
Prenájom pozemkov 
Poistenie majetku 
Nájom nebytových priestorov 
 
 

 
 
 
Pre:    Majetkovú a bytovú komisiu – 31.10.2017 
  
  
 
 
 
 
 
 
Predkladá:   Mgr. Martin Drahomirecký, OM             
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovateľ: Mgr. Martin Drahomirecký 

JUDr. Martina Galliková 
 Mgr. Anna Belková 
 p. Emília Combová 
 Mgr. Eva Matalíková 
 p. Vladimír Schwarzbacher 
  
 
  
 
 
Na vedomie:   primátor mesta 

zástupca primátora 
    hlavný kontrolór mesta  
    právny útvar 
 
 
 
 
 
V Levoči:   27.10.2017   
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Predaj nehnuteľností: 

1. Uznesením z 31. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 21.9.2017 pod č. 31/19 bol 3/5 väčšinou všetkých 
poslancov schválený zámer predať časť pozemku v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., 
s výmerou (cca 12 m2) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Michal 
Nováka, rod. Novák, nar. 3.8.1984, bytom: Francisciho č. 7, Levoča, za kúpnu cenu 35 eur/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie je možné využiť na výstavbu samostatne stojacej garáže 
z dôvodu priestorovej nedostatočnosti a dodržania dostatočnej vzdialenosti od stojacich garáži, žiadateľ pozemok 
zástava stavbou atypickej garáže na parkovanie auta, prívesného vozíka a motocykla, pričom táto stavba zabráni 
vytváraniu skládok domového odpadu a rôzneho nepotrebného odpadu z motorových vozidiel.   

Mestu Levoča bol doručený geometrický plán č. 33981302-73/2017, vyhotovený dňa 23.10.2017 geodetom Jánom 
Burikom.  

novisko OM:        OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:          
Stanovisko MR:                                              

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 2868/274 - ost. pl., s výmerou 13 m2, ktorý bol oddelený na podklade 
geometrického plánu č. 33981302-73/2017, vyhotoveného dňa 23.10.2017, geodetom Jánom Burikom, od pozemku 
parc. č. KN-C 2868/1 - ost. pl., s výmerou 2 6150 m2, pre Michal Nováka, rod. Novák, nar. 3.8.1984, bytom: 
Francisciho č. 7, Levoča, za kúpnu cenu 35 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok nie je 
možné využiť na výstavbu samostatne stojacej garáže z dôvodu priestorovej nedostatočnosti a dodržania dostatočnej 
vzdialenosti od stojacich garáži, žiadateľ pozemok zástava stavbou atypickej garáže na parkovanie auta, prívesného 
vozíka a motocykla, pričom táto stavba zabráni vytváraniu skládok domového odpadu a rôzneho nepotrebného 
odpadu z motorových vozidiel.   

 Príjem:  455,00 eur  

2. Uznesením z 31. Zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 21.9.2017 pod č. 31/20 bol schválený zámer predať 
pozemok v lok. Fedor jarok k. ú. Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl. s výmerou cca 100 m2 
podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Ing. Jána Gejdoša, rod. Gejdoš, 
nar. 5.5.1952, trvale bytom ul. Nová č. 1029/86, Poprad - Veľká, za kúpnu cenu 20 eur/m2 v súlade s ustanovením § 
9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že časť pozemku je zastavaná 
drobnými stavbami vo vlastníctve žiadateľa. 

Mestu Levoča bol doručený geometrický plán č. 33981302-70/2017, vyhotovený dňa 12.10.2017 geodetom Jánom 
Burikom, úradne overený dňa 20.10.2017. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho zaplatiť odplatu za 
užívanie pozemku za obdobie 3 roky vo výške 1 euro/m2/rok. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:        
Stanovisko MR:                                                     

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. Fedor jarok k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-
C 6687/151 - ost. pl., s výmerou 76 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 6687/152 - ost. pl., s výmerou 
38 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 33981302-70/2017, vyhotoveného dňa 12.10.2017, 
geodetom Jánom Burikom, úradne overeného dňa 20.10.2017 od pozemku parc. č. KN-C 6687/1 – ost. pl., 
s výmerou 7 9582 m2, pre Ing. Jána Gejdoša, rod. Gejdoš, nar. 5.5.1952, trvale bytom ul. Nová č. 1029/86, 
Poprad-Veľká, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu, že časť pozemku je zastavaná drobnými stavbami (ohnisko a dreváreň) vo 
vlastníctve žiadateľa. 

 Príjem: 2 280,00 eur (príjem z predaja nehnuteľnosti) a 63,00 eur (príjem z odplaty za neoprávnené užívanie 
nehnuteľnosti) 

 3. Listom zo dňa 7.9.2017 nás požiadal Mgr. Dušan Suchý, bytom: J. Francisciho č. 13, Levoča o majetkoprávne 
vysporiadanie - odkúpenie nehnuteľností v lok. Lev. Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. 
KN-C 7196/15 - ost. pl., s výmerou 288 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 7196/16 - zast. pl., 
s výmerou 36 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 36/2017, vyhotoveného dňa 10.10.2017, 
geodetom Ľudovítom Muránskym od pozemku parc. č. KN-C 7196/8 - ost. pl., s výmerou 354 m2. Na pozemku parc. 
č. KN-C 7196/16 je postavená stavba chaty bez súp. čísla a pozemok parc. č. KN-C 7196/15 je priľahlým pozemkom 
k stavbe. Tieto pozemky sa nachádzajú v tesnej blízkosti - vedľa pozemku, ktorého je vlastníkom žiadateľ. 
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Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje predaj 
pozemku, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. Priľahlá plocha pritom svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou. 

Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení je 20 eur/m2. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho zaplatiť finančný rozdiel 
v hodnote zamieňaných pozemkov vo výške 4 220,97 eur, ktorý mesto Levoča zaplatilo pri zámene pozemkov so 
SR, v mene ktorej konal Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Banská Bystrica.   

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:        
Stanovisko MR:                                                     

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Lev. Dolina, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-
C 7196/15 - ost. pl., s výmerou 288 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 7196/16 - zast. pl., s výmerou 
36 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 36/2017, vyhotoveného dňa 10.10.2017, geodetom 
Ľudovítom Muránskym od pozemku parc. č. KN-C 7196/8 - ost. pl., s výmerou 354 m2, pre Mgr. Dušana Suchého, 
rod. Suchý, nar. 13.11.1944, trvale bytom: J. Francisciho č. 13, 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 stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a priľahlá plocha svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s touto stavbou.  

 Príjem: 6480,00 eur (príjem z predaja nehnuteľnosti) a 4 220,97 eur (finančný rozdiel v hodnote 
zamieňaných pozemkov, ktorý mesto Levoča zaplatilo SR) 

4. Listom zo dňa 11.10.2017 nás požiadala p. Irena Plachetková, bytom: Lev. Lúky č. 43, Levoča, o majetkoprávne 
vysporiadanie - odkúpenie nehnuteľností v lok. Lev. Lúky. k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 3758/1 – zast. 
p., s výmerou 87 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3758/4 – zast. pl., s výmerou 122 m2, pričom na pozemku parc. č. 
KN-C 3758/1 je postavená stavba rodinného domu súp. č. 1099, ktorého vlastníkom je žiadateľka. Zároveň požiadala 
o zaplatenie kúpnej ceny v splátkach, ktorých výšku určí mesto.    

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje predaj 
pozemku, zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa. Priľahlá plocha pritom svojím umiestnením a využitím 
tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou. 

Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení je 10 eur/m2. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho zaplatiť odplatu za užívanie 
pozemku za obdobie 3 roky vo výške 1 euro/m2/rok. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:        
Stanovisko MR:                                                     

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Lev. Lúky k.ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 3758/1 - zast. p., 
s výmerou 87 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3758/4 – zast. pl., s výmerou 122 m2, pre Irenu Plachetkovú, rod. 
Bangová, nar. 30.5.1957, trvale bytom: Lev. Lúky č. 43, Levoča, za kúpnu cenu 10 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 
stavbou rod. domu súp. č. 1099 vo vlastníctve nadobúdateľky – žiadateľky a priľahla plocha - pozemok svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou.  
Kúpna cena bude uhradená v 6 splátkach, pričom posledná splátka bude uhradená najneskôr do 20.12.2018. 

 Príjem: 2 090,00 eur (príjem z predaja nehnuteľnosti) a 261,00 eur (príjem z odplaty za neoprávnené 
užívanie nehnuteľnosti) 

5. Uznesením č. 31 z 27. zasadnutia MZ, konaného dňa 27.04.2017 schválilo MZ predaj pozemku v katastrálnom 
území Levoča, v lok. ul. Poľná – parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 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 
schválilo  tieto podmienky súťaže: 
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 20 eur/m2;  
b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na účet mesta; 
c) súhlas  navrhovateľa 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; 

d) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude: 
- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta; 
- súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle c); 
- u právnických osôb a podnikateľov výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 



 4

e)  lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 
14.00 hod. dňa, ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa schváleného 
harmonogramu zasadnutí MZ na rok 2017; 

f)  spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Pozemok - Poľná“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ 
s doručením osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – 
Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
i)  navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom mesta; 
j)  prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z preložených návrhov mesto oznámi na internetovej stránke 
mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý; 
k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
l)  oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky súťaže alebo 
obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
Obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom bola prvýkrát uverejnená v mesiaci máj 2017. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:        
Stanovisko MR:        

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 pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej - parc. 
č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča,  pretože 
návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 31 z 27. zasadnutia 
MZ konaného dňa 27.04.2017 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli 
mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci november 2017. 

b) MZ schvaľuje  predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľnej - parc. č. KN-C 2756/4 – 
orná pôda, s výmerou 676 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča  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: min. 13.520 eur    

6. Uznesením č. 7 z 30. zasadnutia MZ konaného dňa 17.07.2017 schválilo MZ predaj nehnuteľností, 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, na Námestí Majstra Pavla  a to: stavby s. č. 47 (o. č. 47), 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 891 m2, obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení a schválilo  tieto podmienky súťaže:  

a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 156 000 eur a to: 
▪ stavby:     minimálne 122 880 eur;  

  ▪ pozemku: minimálne   33 145 eur; 
b) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na účet mesta; 
c) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu záväzku kupujúceho stavbu zrekonštruovať v zmysle priloženého 

nákresu s popisom plánovanej rekonštrukcie a sprevádzkovať do piatich rokov od uzavretia kúpnej zmluvy; 
d) navrhovateľ k návrhu zmluvy priloží nákres – situáciu s popisom plánovanej rekonštrukcie objektu; 
e) návrh zmluvy bude obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad porušenia zmluvnej 

povinnosti v zmysle písm. c) týchto podmienok súťaže; 
f) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností po dobu 

rekonštrukcie stavby do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia; 
g) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu predkupného práva mesta ako vecného práva za kúpnu cenu určenú 

znaleckým posudkom v čase realizácie predaja; 
h) 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;   

i) návrh zmluvy bude obsahovať akceptáciu, že nebytové (obchodné) priestory na 1. nadzemnom podlaží sú užívané 
nájomcami a že navrhovateľ kúpou objektu vstupuje do práv a povinností prenajímateľa – mesta; 

j) súhlas  navrhovateľa 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; 

k) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude nákres – situácia s popisom plánovanej rekonštrukcie objektu, doklad 
o zložení zábezpeky na účet mesta, súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle písm. j) týchto podmienok súťaže a 
u právnických osôb výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 
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l) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 14.00 hod. dňa, ktorý 
predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa schváleného harmonogramu zasadnutí MZ; 

m) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nehnuteľnosti – NMP 47“ a s poznámkou      
„NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu 
MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

n) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
o) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
p) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom 

mesta; 
q) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z preložených návrhov mesto oznámi na internet. stránke 

mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý; 
r) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
s) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky súťaže alebo 

obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 

Obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom bola prvýkrát uverejnená v mesiaci august 2017. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:        
Stanovisko MR:        

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, na 
Námestí Majstra Pavla  a to: stavby s. č. 47 (o. č. 47), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv. 
a pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 m2,  t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. 
Levoča,  pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 7 z 
30. zasadnutia MZ konaného dňa 17.07.2017 a podmienky súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na 
úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci november  2017. 

b) MZ schvaľuje  predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, na Námestí Majstra Pavla  
a to: stavby s. č. 47 (o. č. 47), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 
31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 m2, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča  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: min. 156 000 eur 

7. V rámci majetkoprávneho vysporiadania ul. Greschika v Levoči schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom 27. 
zasadnutí konanom dňa 27.04.2017: 

a) uznesením č. 34 predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou cca 150 m2, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre p. Jozefa Lagaňu, rod. 
Lagaňa, nar., 03.01.1966 a manž. Ing. Máriu Lagaňovú, rod. Baranovú, nar. 20.10.1961, obaja trvale bytom V. 
Greschika 1329/9, 054 01 Levoča, 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 časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými 
stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 
a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 
s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie geometrického plánu 
zabezpečia menovaní na vlastné náklady.  

b) uznesením č. 35 predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou cca 120 m2, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre p. Mariána Drusu, rod. 
Drusa, nar. 22.05.1954 a manž. Máriu Drusovú, rod. Kotorovú, nar. 27.01.1956, obaja trvale bytom Francisciho č. 
1689/26, 054 01 Levoča, 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 časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými 
stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 
a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 
s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie geometrického plánu 
zabezpečia menovaní na vlastné náklady.  

c) uznesením č. 36 predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – časť parcely č. KN-C 2888/1 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou cca 130 m2, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre p. Ing. Petra 
Kamenického, rod. Kamenický, nar., 14.11.1972 a manž. Máriu Kamenickú, rod. Surákovú, nar. 25.12.1974, 
obaja trvale bytom V. Greschika 3241/11, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 
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9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku 
je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami vo vlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do 
katastra nehnuteľností a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  v ich bezprostrednom susedstve. Vypracovanie 
geometrického plánu zabezpečia menovaní na vlastné náklady. 

V súlade s uzneseniami si menovaní zabezpečili na vlastné náklady vypracovanie geometrického plánu a doručili ho 
mestu. Podľa GP je výmera pozemku pre:     
p. Jozefa Lagaňu a manž. Ing. Máriu Lagaňovú  196 m2; 
p. Mariána Drusu a manž. Máriu Drusovú 156 m2;  
p. Ing. Petra Kamenického a manž. Máriu Kamenickú 165 m2. 

V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnych zmlúv záväzok kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za 
užívanie pozemku za obdobie, ktoré vedia menovaní preukázať, inak za obdobie 3 rokov, vo výške 1 euro/m2 /rok. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:       
Stanovisko MR:        

a) MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika - parc. č. KN-C 2888/483 - zast. pl. a nádv., 
s výmerou 196 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-67/2017, vyhotoveného dňa 
03.10.2017 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39 od pozemku 
parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 120 142 m2, k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1, pre p. Jozefa Lagaňu, rod. Lagaňa, nar., 03.01.1966 a manž. Ing. Máriu 
Lagaňovú, rod. Baranovú, nar. 20.10.1961, obaja trvale bytom V. Greschika 1329/9, 054 01 Levoča, 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 časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami v spoluvlastníctve 
kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  
v ich bezprostrednom susedstve.  

 Príjem: 4 508 eur (kúpna cena 3 920 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 588 eur) 

b)MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika - parc. č. KN-C 2888/484 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 156 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-67/2017, vyhotoveného dňa 
03.10.2017 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39 od pozemku 
parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 120 142 m2, k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1,pre p. Mariána Drusu, rod. Drusa, nar. 22.05.1954 a manž. Máriu Drusovú, 
rod. Kotorovú, nar. 27.01.1956, obaja trvale bytom Francisciho č. 1689/26, 054 01 Levoča, 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 časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami v spoluvlastníctve 
kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť pozemku tvorí priľahlú 
plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza  
v ich bezprostrednom susedstve.   

 Príjem: 3 588 eur (kúpna cena 3 120 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 468 eur) 

c) MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – parc. č. KN-C 2888/485 - zast. pl. a nádv., 
s výmerou 165 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-67/2017, vyhotoveného dňa 
03.10.2017 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39 od pozemku 
parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 120 142 m2, k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. 
zapísaného na liste vlastníctva č. 1 pre p. Ing. Petra Kamenického, rod. Kamenický, nar., 14.11.1972 a manž. 
Máriu Kamenickú, rod. Surákovú, nar. 25.12.1974, obaja trvale bytom V. Greschika 3241/11, 054 01 Levoča, 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 časť prevádzaného pozemku je zastavaná drobnými stavbami, resp. stavbami v 
spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť pozemku 
tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa 
nachádza  v ich bezprostrednom susedstve.  

 Príjem: 3 795 eur (kúpna cena 3 300 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 495 eur) 

8. V rámci prebiehajúceho majetkoprávneho vysporiadania ul. Greschika v Levoči a v snahe úpravy hranice 
pozemkov tak, aby bola zachovaná uličná čiara, oslovilo mesto i spoluvlastníkov pozemku susediaceho s pozemkom 
v spoluvlastníctve Ing. Kamenického a manž. Márie  - MUDr. Martina Tkáča a manž. Ing. Máriu Tkáčovú ako 
bezpodielových spoluvlastníkov pozemku parc. č. KN-C 2888/314 – zast. pl. a nádv., s výmerou 405 m2 . Menovaní 
prejavili záujem o kúpu časti pozemku. Geometrický plán vypracovaný na základe požiadavky p. Lagaňu a spol. 
taktiež zahŕňa i odčlenenie pozemku požadovaného na kúpu  - parc. č. KN-C 2888/486, s výmerou 134 m2 . Na 
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pozemku v spoluvlastníctve menovaných ani na pozemku parc. č. KN-C 2888/486 sa nenachádzajú žiadne stavby. 
V blízkosti pozemku sa nachádza vzdušné VN vedenie. Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento predaj ako zákonnú výnimku pri prevode nehnuteľností ako 
prípad hodný osobitného zreteľa schválením 3/5-ov väčšinou všetkých poslancov. V súlade s Čl. 17, ods. 1 Zásad by 
výška kúpnej ceny bola 20 eur/m2 – „na zriadenie záhrady, výstavbu záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných 
domov a garáží.“ 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:       
Stanovisko MR:        

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Greschika – parc. č. 
KN-C 2888/486 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-
67/2017, vyhotoveného dňa 03.10.2017 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 05371 
Nižné Repaše 39 od pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 120 142 m2, k. ú. Levoča, vo 
vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1, pre MUDr. Martina Tkáča, rod. Tkáča, nar. 
24.10.1954 a manž. Ing. Máriu Tkáčovú, rod. Staňovú, nar. 19.03.1953, obaja trvale bytom J. Francisciho 1697/24, 
054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že - prevádzaný 
pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku vo vlastníctve menovaných; nie je vhodný 
na samostatné osobitné využitie; umožní menovaným rozšíriť si záhradu;  
nie je pre mesto potrebný na plnenie jeho úloh a jeho predajom sa zabezpečí zachovanie uličnej čiary.   

 Príjem: 2 680 eur 

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 1101/8, zastavaného stavbou garáže s. č. 2250 vo vlastníctve p. Jozefa Mayera, 
tretej osobe – p. Jozefovi Mayerovi. 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:        
Stanovisko 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 prenechala pozemok parc. č. KN-C 1101/8 – zast. pl. a nádv., s výmerou 20 
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 p. 
Jozefovi Mayerovi, rod. Mayerovi, nar. 17.08.1973, trvale bytom Športovcov 1, Levoča, SR s dojednaním doby 
podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu. 

Zverenie majetku do správy: 

1. Mesto Levoča nechalo zrekonštruovať strechu objektu v objekte NMP č. 54 v Levoči. V zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania sa majetkom mesta Levoča, môže mesto hospodáriť so svojim majetkom prostredníctvom 
mestských organizácií. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy príslušného Správcu schvaľuje MZ.  

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:       
Stanovisko MR:      

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku inv. č. 2/827/234 – Rekonštrukcia strechy – NMP 54, na 
pozemku parc. č. KNC 41, v obstarávacej cene 132 660,01 eur; oprávky 1 108 eur eur; v zostatkovej cene 
131 552,01 eur s účinnosťou od 01.12.2017 do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: 
Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 54, IČO: 42080312. 

Záložné právo: 

1. Uznesením č. 29 z 26. zasadnutia MZ konaného dňa 23.02.2017 schválilo MZ predaj bytu č. 1 v bytovom dome s.  
č. 1408 (o. č. 5) na ul. Nad tehelňou v Levoči a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 3743/10000-in, ako aj spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. KN-C 
2854 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, s veľkosťou 3743/10000-in nájomcovi tohto bytu Viliamovi 
Kalejovi, rod. Kaleja, nar. 22.02.1941, trvale bytom Nad tehelňou 1408/5, Levoča za kúpnu cenu vo výške 321,56 
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eur (byt: 53,14 eur, pozemok: 268,42 eur).Z dôvodu  požiadavky katastra, aby ustanovenie o záložnom práve bolo 
i obsahom uznesenia MZ bola uznesením č. 24 z 29. zasadnutia MZ konaného dňa 22.06.2017 schválená zmenu 
vyššie cit. uznesenia č. 29 z 26. zasadnutia MZ tak, že uznesenie sa doplnilo o nasledovné: 

MZ schvaľuje zriadenie záložného práva na  byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s.  č. 1408 (o. č. 5), 
postaveného na pozemku parc. č.  KN-C 2854 k. ú. Levoča, na ul. Nad tehelňou v Levoči a k nemu prislúchajúci 
spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 3743/10000-in, zapísaný 
na liste vlastníctva č. 6181 k. ú. Levoča, ako aj na spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. KN-C 2854 - zastavané 
plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, s veľkosťou 3743/10000-in, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 1 
v prospech mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321, spočívajúceho v zákaze 
prevodu vlastníckeho práva k bytu na inú osobu, ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov po dobu 10 
rokov odo dňa uzavretia Zmluvy o prevode vlastníctva bytu bez súhlasu mesta a to na účel zabezpečenia 
pohľadávky mesta, t. j.  nesplatenej časti ceny bytu - 30% -nej zrážky z ceny bytu, ktorú má kupujúci 
povinnosť uhradiť mestu v prípade, ak prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov 
alebo rodičov do 10 rokov odo dňa uzavretia Zmluvy o prevode vlastníctva bytu, a to do 14 dní od uzavretia 
Zmluvy.      
Keďže táto formulácia záložného práva nezodpovedá požiadavkám katastra, je potrebné toto uznesenie zrušiť. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:       
Stanovisko MR:                   

a) MZ ruší uznesenie č. 24 z 29. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 22.06.2017, ktorým bola schválená zmena 
uznesenia č. 29 z 26. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 23.02.2017 vo veci zriadenia záložného práva  na byt  
č. 1 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s.  č. 1408 (o. č. 5), postaveného na pozemku parc. č. KN-C 2854 k. 
ú. Levoča, na ul. Nad tehelňou v Levoči a k nemu prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach 
a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 3743/10000-in, ako aj a spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. KN-
C 2854 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, s veľkosťou 3743/10000-in. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:       
Stanovisko MR:                                   

b) MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 29 z 26. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 23.02.2017, ktorým bol 
schválený predaj bytu  č. 1 nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu s.  č. 1408 (o. č. 5), postaveného na 
pozemku parc. č. KN-C 2854 k. ú. Levoča, na ul. Nad tehelňou v Levoči a k nemu prislúchajúceho 
spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 3743/10000-in, ktoré 
sú zapísané na liste vlastníctva č. 6181 k. ú. Levoča, ako aj a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KN-C 
2854 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, s veľkosťou 3743/10000-in, ktorý je zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1, nájomcovi tohto bytu  Viliamovi Kalejovi, rod. Kaleja, nar. 22.02.1941, trvale bytom Nad tehelňou 
1408/5, Levoča za kúpnu cenu vo výške 321,56 eur tak, že uznesenie sa doplní o nasledovné: 

MZ schvaľuje na účel zabezpečenia pohľadávky mesta, t. j.  nesplatenej časti ceny bytu - 30% -nej zrážky z ceny bytu 
vo výške 301,57 eur, zriadenie záložného práva na  byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu s.  č. 1408 
(o. č. 5), postaveného na pozemku parc. č.  KN-C 2854 k. ú. Levoča, na ul. Nad tehelňou v Levoči a k nemu 
prislúchajúci spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu s veľkosťou 
3743/10000-in, zapísaný na liste vlastníctva č. 6181 k. ú. Levoča, ako aj na spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. 
KN-C 2854 - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 216 m2, s veľkosťou 3743/10000-in, ktorý je zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1 v prospech mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla č. 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321  - v prípade, 
ak kupujúci prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu ako na manžela, deti, vnukov alebo rodičov do 10 rokov od 
uzavretia Zmluvy, uhradí predávajúcemu do 14 dní od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu nesplatenú 
časť ceny bytu (t. j. pohľadávku – 30% zrážku z ceny bytu vo výške 301,57 eur). 

Prenájom pozemkov: 

 1. P. František Iľaš a manž. Bc. Katarína Iľašová (ďalej len „menovaní“) sú bezpodieloví spoluvlastníci 
nehnuteľností v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Michala Hlaváčka  v Levoči a to bytu v bytovom dome s. č. 
165, spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KN-C 1526/1, ktorý je priľahlým pozemkom k bytovému domu 
a pozemku parc. č. KN-C 1526/6, ktorý sa priestorovo nachádza za bytovým domom. Listom doručenom mestu dňa 
13.10.2017 nás Bc. Katarína Iľašová požiadala o nájom časti pozemku parc. č. KN-C 1492/1 k. ú. Levoča z dôvodu 
využitia pozemku na realizáciu okrasnej skalky. K svojej žiadosti priložila i geodetické zameranie, podľa ktorého je 
výmera pozemku požadovaného na prenechanie do užívania 17 m2 . Ustanovenie § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 
138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť nájom ako prípad hodný osobitného zreteľa a to 
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3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. V súlade s Čl. 22, ods. 4 Zásad by výška nájomného bola:0,30 eur/m2 /rok, 
keďže pozemok bude zhodnotený realizáciou okrasnej skalky, čo prispeje k rozvoju mesta. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:       
Stanovisko MR:                                

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Michala Hlaváčka, 
časť parc. č. KN-C 1492/1 – ostatné plochy, s výmerou 17 m2 tak, ako je to vymedzené v geodetickom zameraní 
vyhotovenom Jánom Buríkom – GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania 053 71 Nižné Repaše 39, pre Bc. 
Katarínu Iľašovú, rod. Ogurčákovú, nar. 25.11.1965, trvale bytom Michala Hlaváčka 165/2, 054 01 Levoča, SR na 
účel realizácie okrasnej skalky, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,30 eur/m2 /rok, v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
spočívajúceho v tom, že pozemok požadovaný na prenájom bezprostredne susedí s pozemkom, ktorého je menovaná 
spolu so svojim manželom Františkom Iľašom bezpodielová spoluvlastníčka, menovaná na ňom zrealizuje okrasnú 
skalku, čím pozemok zhodnotí a pozemok nie je pre mesto potrebný na plnenie jeho úloh.  

 Príjem:5,10 eur/rok 

Poistenie majetku: 

1.V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v znení Dodatku č. 1 k tejto zmluve 
uzavretej medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky ako poskytovateľom a mestom Levoča 
ako prijímateľom bol mestu poskytnutý NFP na realizáciu projektu s názvom: Mesto Levoča – modernizácia 
zberného dvora a nákup manipulačnej techniky.  Stavba bola zrealizovaná. Podľa Čl. 5, ods. 5.2  písm. c) cit. 
zmluvy a Čl. 2, ods. 2.1.2 Dodatku č. 1 k cit. zmluve má mesto ako prijímateľ NFP preukázať poskytovateľovi 
„poistenie pokrývajúce poistenie majetku nadobúdaného alebo obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 
s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu a to za podmienok a spôsobom 
stanoveným v článku 13,ods. 2 Všeobecných zmluvných podmienok  k zmluve o poskytnutí NFP (VZP). Podľa VZP je 
mesto ako prijímateľ povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje a pozemkov, ak ich 
nie je možné poistiť riadne poistiť Majetok nadobudnutý  z NFP, pričom poistenie musí trvať počas realizácie 
projektu a počas obdobia udržateľnosti projektu. Je preto  potrebné cit. stavbu poistiť. V zmysle Zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pôjde o zákazku 
s nízkou hodnotou s limitom do 4.999,99 eur.  
Na predloženie cenových ponúk boli oslovené tieto poisťovne: Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., Colonnade, 
Generali Poisťovňa, a. s.,  Union poisťovňa, a. s., Uniqa, Groupama, Komunálna poisťovňa. Lehota na vypracovanie 
cenových ponúk bola od 20.10.2017 do 25.10.2017. 
V lehote na predloženie cenovej ponuky nám: 
- poisťovňa  Generali Poisťovňa, a. s. oznámila, že ponuku predkladať nebude z dôvodu, že mesto u nich nemá 
poistený svoj majetok; 
- poisťovňa  Union poisťovňa, a. s. oznámila, že predmetnú stavbu nám nepoistí; 
- doručili ponuku Komunálna poisťovňa a Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.(ďalej len Allianz). 

Allianz nám neposkytla ponuku na samostatnú zmluvu, poskytla nám ponuku na poistenie formou dodatku  
k existujúcej poistnej zmluve č. 411 021 881 – na poistenie majetku mesta. Doba poistenia v zmysle existujúcej 
zmluvy je do 31.01.2018. Teda poistenie by bolo dojednané len na necelé 3 mesiace a potom by bolo potrebné 
obstarať nové poistenie. Spoluúčasť na každej poistnej udalosti pri poistnom riziku povodeň, záplava by mala byť 
1 650 eur (tak, ako v existujúcej zmluve). Výška poistného 301,96 eur/rok. 

Komunálna poisťovňa nám poskytla ponuku na samostatnú poistnú zmluvu na dobu neurčitú. Spoluúčasť na 
každej poistnej udalosti pri poistnom riziku povodeň, záplava by mala byť 150 eur. Výška poistného 458,12 
eur/rok. 

So zreteľom na uvedené skutočnosti ako i na to, že priamo za areálom zberného dvora tečie Levočský  potok je 
mesto názoru, že výhodnejšia ponuka je ponuka Komunálnej poisťovne. 

Primátor mesta po prerokovaní v MR schvaľuje poistnú zmluvu medzi mestom Levoča ako poisteným 
a KOMUNÁLNOU poisťovňou, a. s. Vienna Insurance Group, IČO: 31 595 545, so sídlom: Štefánikova 17, 811 05 
Bratislava na poistenie stavby s názvom: „Mesto Levoča – Modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej 
techniky“ a to stavebných objektov: 
SO 01 – Úprava spevnenej plochy; 
SO 02 – Oplotenie a vstupná brána; 
SO 03 – Napájanie brány 
s  dojednaním poistenia takto:    

Poistná suma: 150 553,94 eur 
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Poistné riziká 
1. Základné živelné poistenie (Flexa) sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku poistnej 
udalosti, a to: 
1.1. požiarom, 
1.2.výbuchom, 
1.3.priamym úderom blesku, 
1.4.nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných         
predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, ako poškodená 
vec, 
2. Združené živelné poistenie (Združený živel) je tvorené základným živelným poistením  a doplnkovým živelným 
poistením. Toto poistenie sa vzťahuje na všetky živelné poistné riziká uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku 
2.1.Doplnkové živelné poistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku poistnej 
udalosti, a to: 
a) povodňou alebo záplavou, 
b) víchricou alebo krupobitím, 
c) zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, zemetrasením, a ak je poistenou vecou 
budova, tiež ťarchou snehu alebo námrazy, 
d) kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení, 
Ak je proti tomuto nebezpečenstvu poistená budova, vzniká právo na plnenie aj za poškodenie alebo zničenie: 
d1) potrubia alebo ohrievacích telies vodovodných zariadení vrátane armatúr, ak k nemu došlo pretlakom alebo 
zamrznutím  kvapaliny v nich, 
d2) kotlov, nádrží a výmenníkových staníc vykurovacích systémov, ak k nemu došlo zamrznutím kvapaliny v nich 
s výnimkou škôd, ku ktorým došlo nesprávnou obsluhou alebo údržbou. 
e) nárazom dopravného prostriedku, dymom, nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla, 
3. Združené živelné poistenie Plus (Združený živel Plus) je tvorené základným 
živelným poistením a doplnkovým živelným poistením a doplnkovým živelným poistením 
Plus. Toto poistenie sa vzťahuje na všetky živelné poistné riziká 
uvedené v ods. 1, 2 a 3 tohto článku 
3.1.Doplnkové živelné poistenie Plus sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku poistnej 
udalosti, a to: 
a) atmosférickými zrážkami, 
b) nepriamym úderom blesku. 

Pre poistné riziko skrat (brána a elektrické ovládanie): 
poistná suma: 51 343 eur 
spoluúčasť:         150 eur        
poistné:         297,79 eur     

Pre poistné riziko vandalizmus na 1 riziko: 
poistná suma: 10 000 eur     
spoluúčasť: 10% min. 100 eur 

Pre poistné riziko krádež na 1 riziko: 
poistná suma: 10 000 eur     
spoluúčasť:          150 eur 

Pre poistné riziká živel plus: 
poistná suma: 150 553,94 eur     
spoluúčasť:             150 eur 
spoluúčasť pri poistnom riziku povodeň a záplava: 150 eur 

Za škodu spôsobenú nárazom dopravného prostriedku sa považuje poškodenie alebo zničenie poistenej veci priamym 
stretom s cestným alebo koľajovým vozidlom, ich nákladom alebo vrhnutím predmetu, ktoré bolo zapríčinené 
priamym stretom s uvedenými vozidlami pri dopravnej nehode. Podmienkou poskytnutia poistného plnenia je 
vyšetrovanie poistnej udalosti políciou 

Doba poistenia: doba neurčitá 

Výška  poistného: 458,12 eur/rok  
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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. 

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:         
Stanovisko MR:  

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. 

 

   Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 27.10.2017 

 

 

 
 


	MaBK_11_2017_Pozvánka.pdf
	MaBK_11_2017_Materiál.pdf

