
 

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

 
 
 
                                                                                                     V Levoči dňa 04.04.2018 
 

 

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 10.04.2018 (utorok) o 15:00 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 
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MESTO LEVOČA 
 
 
 
 

Predmet rokovania: Kúpa nehnuteľností 
Zámena nehnuteľností 
Predaj nehnuteľností 

 Zriadenie vecného bremena 
 Záložné právo 

Vyradenie majetku a odpísanie záväzku 
Zverenie majetku do správy 
Pridelenie mestského nájomného bytu 
Odpustenie poplatku z omeškania 
Nájom nebytových priestorov 
Nájom nebytových priestorov – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže 
 
 
 

 
 

Pre:   Majetkovú a bytovú komisiu  – 10.04.2018 
  
  
 
 
 
 

Predkladá:  Mgr. Martin Drahomirecký            
 
 
 
 
 
 

Spracovateľ: Mgr. Martin Drahomirecký 
JUDr. Martina Galliková 

 Mgr. Anna Belková 
 Emília Combová 
 Mgr. Eva Matalíková 
 Vladimír Schwarzbacher 
  
 
  
 
 

Na vedomie:  zástupkyňa primátora mesta 
prednosta mestského úradu 

    hlavný kontrolór mesta  
    právny útvar 
 
 

 
 
 
 
V Levoči:  06.04.2018   
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Kúpa nehnuteľností: 

1. Uznesením z 51. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného 21.10.2010 pod č. 51/B/19 bolo 
schválené uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s p. Katarínou Toporcerovou, rod. Vaverčáková, nar. 
20.11.1959, bytom ul. Štúrova č. 4, Levoča, na nehnuteľností v lok. Pri dolinskom moste k.ú. Levoča t.j.: pozemok 
parc. č. KN-E 6674/3 – orná pôda, s výmerou 3 604 m2, pozemok parc. č. KN-E 6678/6 – tr. tráv. porast, s výmerou 3 
082 m2 a pozemok parc. č. KN-E 6678/7 – tr. tráv. porast, s výmerou 1 980 m2, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za 
kúpnu cenu 9 eur/m2 za časť pozemku zastavaného stavbou „Cykloturistického chodníka Levoča – Levočská Dolina, 
III. etapa“a 2 eur/m2 za časť pozemku, ktorý nebude zastavaný cit. stavbou, pričom výmera zastavaného 
a nezastavaného pozemku bude spresnená geometrickým plánom na  porealizačné zameranie stavby.  

Na základe tohto uznesenia Mesto Levoča uzatvorilo s p. Katarínou Toporcerovou Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve 
za účelom odkúpenia pozemku parc. č. KN-E 6674/3 – orná pôda, s výmerou 3604 m2, pozemku parc. č. KN-E 6678/6 
– tr. tráv. porast, s výmerou 3082 m2 a pozemku parc. č. KN-E 6678/7 – tr. tráv. porast, s výmerou 1980 m2, v celosti. 

Listom zo dňa 8.11.2017 p. Katarína Toporcerová žiadala informáciu ohľadom výstavby stavby „Cykloturistického 
chodníka Levoča – Levočská Dolina, III. etapa“ a vyjadrenie sa k zmluve o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie 
pozemkov za účelom výstavby uvedenej stavby. Vzhľadom na to, že mesto má záujem pokračovať vo výstavbe 
cykloturistického chodníka na Levočskú Dolinu, navrhujeme MZ schváliť kúpu týchto pozemkov. 

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

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 6674/3 – 
orná pôda, s výmerou 3604 m2, pozemku parc. č. KN-E 6678/6 – tr. tráv. porast,  s výmerou 3082 m2 a pozemku parc. 
č. KN-E 6678/7 – tr. tráv. porast, s výmerou 1980 m2, v celosti, od Kataríny Toporcerovej, rod. Vaverčáková, nar. 
20.11.1959, bytom: ul. Štútova č. 4, Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 2,17 eur/m2 t.j.:                      
9 eur/m

2
 za pozemky zastavané stavbou pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča – Levočská Dolina, III. etapa“                        

a za kúpnu cenu 2 eur/m
2
 za pozemky nezastavané cit. stavbou.  

T: 30.9.2018 
 Výdaj:  18 805,22 eur 

2. Uznesením z 50. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného 26.8.2010 pod č. 50/B/38 bolo schválené 
uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s p. Miroslavom Dunčkom, rod. Dunčko, nar. 30.5.1964, bytom ul. J. 
Czauczika č. 4, Levoča, na nehnuteľností v lok. Pri dolinskom moste k.ú. Levoča t.j.: na časť pozemku parc. č. KN-   
C 6678/7 – tr. tráv. porast a na časť pozemku parc. č. KN-C 6678/8 – tr. tráv. porast,  o výmere podľa geometrického 
plánu na porealizačné zameranie stavby, ktorý dá vyhotoviť mesto Levoča na vlastné náklady, pre mesto Levoča, IČO: 
329321, za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, ktorý dá vyhotoviť mesto na vlastné náklady, t.j. za časť 
pozemku zastavaného stavbou „Cykloturistického chodníka Levoča – Levočská Dolina, III. etapa“ a 2 eur/m2 za časť 
pozemku, ktorý nebude zastavaný uvedenou stavbou, pričom výmera zastavaného a nezastavaného pozemku bude 
spresnená geometrickým plánom.  

Na základe hore tohto uznesenia Mesto Levoča uzatvorilo s p. Miroslavom Dunčkom Zmluvu o budúcej kúpnej 
zmluve za účelom odkúpenia uvedených pozemkov. 

Listami zo dňa 10.1.2018 a zo dňa 20.2.2018 p. Miroslav Dunčko nám znovu ponúkol predaj časti pozemku za účelom 
výstavby stavby „Cykloturistického chodníka Levoča – Levočská Dolina, III. etapa“. Vzhľadom na to, že mesto má 
záujem pokračovať vo výstavbe cykloturistického chodníka na Levočskú Dolinu, navrhujeme MZ schváliť kúpu 
týchto pozemkov. 

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

MZ schvaľuje  kúpu nehnuteľností v lok. Pri dolinskom moste, k. ú. Levoča a to pozemkov označených novým parc.                  
č. KN-C 6678/10 – tr. tráv. porast, s výmerou 218 m2, parc. č. KN-C 6678/11 – tr. tráv. porast, s výmerou 131m2                     
a parc. č. KN-C 6678/12 – tr. tráv. porast, s výmerou 136 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu                 
č. 16/2018 (ďalej len „GP č. 16/2018“), vyhotoveného dňa 3.4.2018, geodetom Ing. Petrom Garnekom, od pozemku 
parc. č. KN-C 6678/7 - tr. tráv. porast, s výmerou 3035m2 a pozemky označené novým parc. č. KN-C 6678/13 – tr. 
tráv. porast, s výmerou 982 m2, parc. č. KN-C 6678/14 – tr. tráv. porast, s výmerou 151m2 a parc. č. KN-C 6678/15 – 
tr. tráv. porast, s výmerou 62 m2, ktoré boli oddelené na podklade GP č. 16/2018, od pozemku parc. č. KN-    C 6678/8 
- tr. tráv. porast, s výmerou 3035m2, v celosti, od Miroslava Dunčka, rod. Dunčko, nar. 30.5.1964, bytom ul.                        
J. Czauczika č. 4, Levoča, pre mesto Levoča, IČO: 329321, za kúpnu cenu 9 eur/m2 za pozemky parc. č. KN-                           
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C 6678/11 a parc. č. KN-C 6687/14, ktoré budú zastavané stavbou pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča – 
Levočská Dolina, III. etapa“ a za kúpnu cenu 2 eur/m2 za pozemky parc. č. KN-C 6678/10, parc. č. KN-C 6678/12, 
parc. č. KN-C 6678/13 a parc. č. KN-C 6678/15, ktoré nebudú zastavané cit. stavbou.  
T: 30.9.2018  

 Výdaj:   5 334 eur 

Zámena nehnuteľností: 

1. Listom zo dňa 01.12.2017 sa Mesto Levoča obrátilo na p. Jána Gaduša s návrhom na majetkoprávne vysporiadanie 
nehnuteľnosti za účelom vykonania stavebných úprav na prístupovej komunikácii na ul. Za sédriou v Levoči v súlade 
s projektovou dokumentáciou tejto stavby. Vzhľadom na potrebu dodržania príslušných technických noriem má byť 
stavba realizovaná aj na časti pozemku parc. č. KN-C 1269 – zast. pl. a nádv. vo vlastníctve menovaného. 

P. Gaduš mestu doručil súhlasné stanovisko a zároveň navrhol zrealizovať majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností 
formou zámeny pozemkov. Svoj návrh odôvodňuje tým, že v minulosti pri „digitalizácii máp“ došlo k posunu hraníc 
jeho pozemku, pričom následne sa časť stavby v jeho vlastníctve ocitla na pozemku vo vlastníctve mesta. Na podporu 
svojej argumentácie menovaný predložil fotokópie katastrálnych máp z obdobia výstavby rodinného domu. 

Dňa 27.03.2018 sa uskutočnila obhliadka miesta za účasti geodeta, ktorý na základe inštrukcií p. Gaduša 
a zamestnanca mesta vypracoval geometrický plán na oddelenie pozemkov za účelom ich zámeny. Výmera 
zamieňaných pozemkov je rovnaká, a to 7 m2, preto navrhujeme túto zámenu realizovať bez finančného vyrovnania. 

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

MZ schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. ul. Za sérdiou, k. ú. Levoča, kde: 
 na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1269/5 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú Levoča, vo vlastníctve 

Jána Gaduša, rod. Gaduša, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 Levoča, SR, nar. 17.06.1957, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 371, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-C 1269/2 – zast. pl. s výmerou 35 m2, k. ú. Levoča 
zapísanom na liste vlastníctva č. 371, a to Geometrickým plánom na oddelenie pozemkov p. č. 1265/2, 1269/5 č. 
17/2018, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637 dňa 26.03.2018; 

 na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 1265/2 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú Levoča, vo vlastníctve 
Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. 
KN-C 1265 – zast. pl. s výmerou 5 949 m2, k. ú. Levoča, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, a to Geometrickým 
plánom na oddelenie pozemkov p. č. 1265/2, 1269/5 č. 17/2018, vypracovaným Ing. Petrom Garnekom, IČO: 
34803637 dňa 26.03.2018, a to tak, že: 

 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne vlastníctvo pozemku parc. č. 
KN-C 1269/5 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú Levoča od Jána Gaduša, rod. Gaduša, bytom Ovocinárska 1313/19, 
054 01 Levoča, SR, nar. 17.06.1957 a zároveň 

 p. Ján Gaduš, rod. Gaduš, bytom Ovocinárska 1313/19, 054 01 Levoča, SR, nar. 17.06.1957 nadobudne vlastníctvo 
pozemku parc. č. KN-C 1265/2 – zast. pl. s výmerou 7 m2, k. ú Levoča, od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 
054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 

pričom k zámene dochádza bez ďalšieho finančného vyrovnania a v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) 
Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho 
v skutočnosti, že zámenou pozemkov dôjde k majetkoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľností, ktoré je nevyhnutné pre 
realizáciu stavby s názvom Prístupová komunikácia IBV Za Sedriou v Levoči, ktorej investorom je Mesto Levoča. 
T: 30.09.2018 

 Príjem / Výdaj: 0 eur 

Predaj nehnuteľností: 

1. Ing. Miroslav Wagner a manž. Ing. Mária Wagnerová sú bezpodielovými spoluvlastníci nehnuteľností v lok. ul. 
Lúčnej v Levoči, a to rodinného domu s. č. 1656, pozemku zastavaného týmto domom parc. č. KN-C 3430/10 
a priľahlého pozemku parc. č. KN-C 3430/4. V rámci procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania 
pozemkov vo vlastníctve mesta sa zistilo, že menovaní užívajú i pozemok vo vlastníctve mesta – parc. č. KN-C 
3430/11 - orná pôda, s výmerou 133 m2, na ktorom majú tiež zrealizované oplotenie. Menovaní boli mestom vyzvaní 
na majetkoprávne vysporiadanie pozemku. Na podklade tejto výzvy nás menovaní požiadali o predaj užívaného 
pozemku. Vo svojej žiadosti uvádzajú, že oni a ani ich rodičia, od ktorých nehnuteľnosti kúpili si neboli vedomí toho, 
že nie sú vlastníkmi predmetného pozemku. Stavebný pozemok bol ich rodičom vymeraný geodetom vrátane 
predmetnej parcely a na hranici predmetnej parcely zrealizovali i oplotenie.  Menovaní nás požiadali o výraznú zľavu 
z kúpnej ceny 20 eur/m2 (2 660 eur) a kúpu pozemku za symbolickú cenu a zároveň o odpustenie odplaty za užívanie 
pozemku (399 eur).   
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Dôvodom majú byť tieto skutočnosti: pôvodne zlý stav pozemku, ktorý rodičia na vlastné náklady upravili (navozili 
zeminu a pod.); členitosť a tvar pozemku; podložie pozemku – kameň, ktorý je len v tenkej vrstve prekrytý navozenou 
zeminou - pozemok je možné využívať len vo výrazne obmedzenej miere; tesná blízkosť lipovej aleje – čo znižuje 
možnosť a efektívnosť využitia pozemku na pestovanie rastlín, stromov a zvyšuje prácnosť pri udržiavaní pozemku.  

Tento predaj je možné schváliť v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ktoré ako zákonnú výnimku z postupu pri prevode nehnuteľností umožňuje schváliť predaj „pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou“.  

Podľa Čl. 17, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení (ďalej len Zásady) je 
minimálna jednotková východisková kúpna cena pozemkov pre všetky formy predaja „na zriadenie záhrady, výstavbu 
záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáží“ 20 eur/m2 . Čl. 17, ods. 6 Zásad umožňuje kúpnu cenu 
v prípade značnej svahovitosti alebo ekologického zaťaženia pozemku znížiť o 30% (14 eur).  

Podľa Čl. 17, ods. 3 Zásad „Majetkoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý fyzická alebo právnická osoba užíva bez 

oprávnenia a ktorý je vo vlastníctve mesta sa realizuje za minimálnu jednotkovú východiskovú kúpnu cenu. Obsahom 

kúpnej zmluvy je záväzok kupujúcich zaplatiť odplatu za užívanie pozemku za obdobie, ktoré vedia preukázať, inak za 

obdobie 3 rokov, vo výške 1 euro/m
2 

/rok.“ Sme názoru, že formulácia obsiahnutá v tomto článku má kogentnú 
povahu, ktorá neumožňuje odchýliť sa od neho. Preto neobsiahnutie záväzku kupujúcich zaplatiť odplatu za užívanie 
pozemku do obsahu kúpnej  zmluvy by v tomto prípade bolo v rozpore s cit. ustanovením Zásad.    

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

MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 3430/11 – orná pôda, s výmerou 133 m2, v lok. ul. Lúčnej, 
v katastrálnom území Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre Ing. Miroslava Wagnera, rod. 
Wagnera, nar. 01.02.1963 a manž. Ing. Máriu Wagnerovú, rod. Gazdurovú,nar. 13.04.1965, obaja trvale bytom Lúčna 
1656/30, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 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 stavbou 
oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto 
stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúcich zaplatiť 
mestu odplatu za užívanie pozemku za obdobie 3 rokov, vo výške 1 euro/m2 /rok.   
T: 30.09.2018 
 Príjem: 2 261 eur (kúpna cena 1 862 eur  + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 399 eur) 

2. Uznesením č. 19 z 34. zasadnutia MZ konaného dňa 15.02.2018 schválilo MZ predaj použitej strešnej krytiny 
z Kostola sv. Jakuba v Levoči - špecifikácia: 
- PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12: Románska 12 základná a Románska 12 hrebeňová; 
- spotreba: cca 11,5 ks/m2; 
- vek: 15 rokov; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika; 
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) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne: 0,30 eur/ks; 
b) platba kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami; 
c) akceptácia záväzku kupujúceho zrealizovať naloženie škridle a jej prepravu sám a na svoje nebezpečenstvo vzniku 

škody.   
d) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy (ďalej len „návrh“): 14.00 hod. dňa, ktorý predchádza deň 

konania zasadnutia MZ v tom ktorom mesiaci, podľa schváleného harmonogramu zasadnutí MZ; 
e) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „ŠKRIDĽA“ 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; 

f) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
g) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
h) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom mesta; 
i) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejšieho z preložených návrhov mesto oznámi na webovom sídle 

mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý; 
j) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
k) 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. 
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Obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom bola prvýkrát uverejnená v mesiaci február 2018. 

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 hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Kostola sv. Jakuba 
v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; vek: 15 rokov; farba: prírodná 
červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli 
schválené MZ v Levoči uznesením č. 19 z 34. zasadnutia MZ konaného dňa 15.02.2018 a podmienky súťaže 
uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta 
a v regionálnej tlači v mesiaci apríl 2018. 

b) MZ schvaľuje  predaj použitej strešnej krytiny z Kostola sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: 
ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; vek: 15 rokov; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká 
republika a to: 
Románska 12 základná    ......... ks; 
Románska 12 hrebeňová .......... ks 
pre ................, za kúpnu cenu .............  eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom ......... eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 
1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 30.09.2018 

 Príjem: v závislosti od počtu predaných ks, min. 0,30 eur/ks    

3. 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, 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: 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; 

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; 
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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 apríl 2018; 

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;   

c) MZ schvaľuje  na  nehnuteľnostiach, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, na Námestí Majstra Pavla 
a to: stavbu s. č. 47 (o. č. 47), postavenú na pozemku parc. č. KN-C 31 – zast. pl. a nádv. a pozemok parc. č. KN-C 
31 – zast. pl. a nádv., s výmerou 891 m2 predkupné právo ako vecné právo, v zmysle ustanovenia § 603, ods. 2 
Občianskeho zákonníka v platnom znení, pre Mesto Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla č. 
4/4, 054 01 Levoča, v súlade s ustanovením § 9, ods. 2, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. 
T: 30.09.2018 

 Príjem: min. 156 000 eur 

4. Marcela Lazorová, Mgr. Gabriela Lazorová a PaedDr. Marta Zabielna, PhD. sú podielové spoluvlastníčky 
nehnuteľností   v lok. ul. Lúčnej  v Levoči, a to rodinného domu s. č. 1387, pozemku parc. č. KN-C 3443, na ktorom je 
tento dom postavený a priľahlých pozemkov: parc. č. KN-C 3442 a parc. č. KN-C 3441. V rámci procesu identifikácie 
prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta sa zistilo, že menované užívajú i časť pozemkov vo 
vlastníctve mesta. Na užívaných pozemkoch majú postavenú stavbu garáže a tiež oplotenie. Menované boli mestom 
vyzvané na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Na podklade tejto výzvy nás menované požiadali o predaj 
užívaných pozemkov. Doručili nám i na vlastné náklady vypracovaný geometrický plán.  

Tento predaj je možné schváliť v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ktoré ako zákonnú výnimku z postupu pri prevode nehnuteľností umožňuje schváliť predaj „pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou“. V súlade s Čl. 17, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platom znení (ďalej len Zásady) by výška kúpnej ceny bola: 20 eur/m2  „na zriadenie záhrady, výstavbu záhradnej 
chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáží“. Menované nás požiadali o zníženie kúpnej ceny. Ako dôvod 
uvádzajú „značnú svahovitosť terénu, nakoľko sa jedná o medzu“. 

Čl. 17, ods. 6 Zásad umožňuje kúpnu cenu v prípade značnej svahovitosti alebo ekologického zaťaženia pozemku 
znížiť o 30% (14 eur). Toto ustanovenie Zásad nemožno aplikovať na predaj pozemku (parc. č. KN-C 3444/3), na 
ktorom je postavená stavba garáže, keďže tento pozemok nie je svahovitý. Možno podľa neho postupovať pri 
pozemku parc. č. KN-C 3444/2, ktorý je značne svahovitý. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnej 
zmluvy záväzok kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za užívanie pozemkov za obdobie, ktoré menované vedia mestu 
preukázať, inak za obdobie 3 rokov, vo výške 1 euro/m2 /rok. 

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

MZ schvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej: 
 parc. č. KN-C 3444/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 10 m2, 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 59/2017, vyhotoveného dňa 13.11.2017 Ľudovítom Muránskym, 
IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
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katastrálnym odborom dňa 05.01.2018 pod č. G1-382/17,   z pozemku parc.  č. KN-C 3444 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 417 m2 ; t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; za kúpnu cenu 14 eur/m2; 
 parc. č. KN-C 3444/3 – zast. pl., s výmerou 11 m2; 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 59/2017, vyhotoveného dňa 13.11.2017 Ľudovítom Muránskym, 
IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 05.01.2018 pod č. G1-382/17, z  pozemkov: 
parc. č. KN-C 3444    – zast. pl. a nádv., s výmerou   417 m2 ; 
parc. č. KN-C 3415    – zast. pl. a nádv., s výmerou 1777 m2 ; 
parc. č. KN-C 3434/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou   739 m2 ; 
t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; 
pre Marcelu Lazorovú, rod. Lazorová, nar. 10.05.1973, Mgr. Gabrielu Lazorovú, rod. Lazorová, nar. 02.02.1976 
a PaedDr. Martu Zabielnu, PhD., rod. Lazorová,nar. 02.01.1978, všetky trvale bytom Lúčna 1387/26, 054 01 Levoča, 
SR, pre každú v podiele 1/3-ina, 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 parc. č. KN-C 3444/3 je zastavaný stavbou garáže (nezapísanej v katastri nehnuteľností) 
v spoluvlastníctve kupujúcich;  
-prevádzaný pozemok parc. č. KN-C 3444/2 je zastavaný stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich a ostávajúca 
časť tohto pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 
oplotenia, nakoľko sa nachádza v jeho bezprostrednom susedstve.   
T: 30.09.2018 

 Príjem: 423 eur (kúpna cena 360 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemkov 63 eur) 

5. Mgr. Renáta Plachetková nás požiadala o kúpu  stavby s. č. 1069, o. č. 5 (niekdajší kultúrny dom), nachádzajúcej sa 
v lok. Levočské Lúky. Navrhuje kúpnu cenu vo výške 50 000 eur. Vo svojej žiadosti poukazuje na schátraný stav 
objektu, ktorý môže ohroziť bezpečnosť obyvateľov Levočských Lúk, tiež na koncentráciu rómskej komunity v danej 
lokalite. Podľa vyjadrenia žiadateľky objekt zamýšľa zrekonštruovať a využívať ho na svoje bývanie.    

Mesto nadobudlo predmetný objekt a pozemok parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2 , na 
ktorom je tento objekt postavený,  v roku 2007 kúpou od Šľachtiteľskej stanice Levočské Lúky, a. s. za kúpnu cenu vo 
výške 149 372 eur. Uznesením č. 13 z 26. zasadnutia MZ konaného dňa 24.05.2012 schválilo MZ predaj týchto 
nehnuteľností  formou obchodnej verejnej súťaže a tieto podmienky súťaže:  
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 149 372 eur;  
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, 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. 

Z dôvodu dlhodobého nezáujmu o kúpu týchto nehnuteľností mesto prestalo zverejňovať inzerciu na ich predaj. Podľa 
znaleckého posudku zo dňa 10.01.2016 vypracovaného Ing. Jozefom Lesňákom – znalcom z odboru stavebníctvo je 
všeobecná hodnota nehnuteľností zaokrúhlene 121 000 eur (stavba: 114 600 eur; pozemok: 6 400 eur). V prípade 
zámeru mesta vyhlásiť na predaj týchto nehnuteľností obchodnú verejnú súťaž navrhujeme uznesenie č. 13 zrušiť 
a prijať nové uznesenie na predaj, a to z dôvodu, že niektoré kritériá predaja treba zmeniť a niektoré zasa doplniť. 
Predmetné nehnuteľnosti užíva spoločnosť GRAMINEX, s. r. o., IČO: 45430411, so sídlom: Okružná 1555/13, 
Levoča ako nájomca na základe Nájomnej zmluvy č. 4318/SMM/10/4 zo dňa 01.03.2010, uzavretej s mestom Levoča 
ako prenajímateľom na účel sušenia a uskladnenia semien tráv. Výška nájomného je 350 eur/rok. V prípade schválenia 
predaja Mgr. Renáte Plachetkovej je potrebné ukončiť tento nájomný vzťah. 

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

a) MZ ruší uznesenie č. 13 z 26. zasadnutia MZ konaného dňa 24.05.2012, ktorým bol schválený predaj nehnuteľností 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: stavby s. č. 1069, o. č. 5 (niekdajší kultúrny dom) 
a pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2, na ktorom je tento objekt postavený  
formou obchodnej verejnej súťaže a kritériá predaja.    
T: ihneď    

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

b) MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: stavby s. č. 1069, (o. č. 5), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. 
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pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2, t. č. zapísaných na liste 
vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča pre Mgr. Renátu Plachetkovú, rod. Plachetkovú, nar. 02.01.1991, trvale bytom Mlynská 
345, 053 34 Švedlár, SR za kúpnu cenu 50 000 eur 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: 
- obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom na predaj týchto nehnuteľností v minulosti (v r. 2012) bola neúspešná; 
- kupujúca zamýšľa predmetný objekt zrekonštruovať, teda ho významne zhodnotiť, čím prispeje k rozvoju danej 

lokality a k zvýšeniu jej estetickej úrovne;        
- prevádzané nehnuteľnosti mesto už dlhodobo nevyužíva a nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 

Obsahom kúpnej zmluvy bude: 
a) akceptácia záväzku kupujúcej stavbu zrekonštruovať v zmysle priloženého nákresu – situácie s popisom plánovanej 

rekonštrukcie  a sprevádzkovať do 5 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy;  
b) dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 2 000 eur, pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti v zmysle písm. a); 
c) akceptácia zákazu prevodu vlastníctva prevádzaných nehnuteľností po dobu rekonštrukcie stavby do právoplatnosti 

kolaudačného rozhodnutia; 
T: 30.09.2018 

 Príjem: 50 000 eur 

V prípade schválenia b): 

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

c) MZ schvaľuje skončenie nájmu, ktorý vznikol na základe Nájomnej zmluvy č. 4318/SMM/10/4 zo dňa 
01.03.2010, uzavretej medzi mestom Levoča ako prenajímateľom a spoločnosťou GRAMINEX, s. r. o., IČO: 
45430411, so sídlom: Okružná 1555/13, Levoča ako nájomcom, predmetom ktorej je prenájom objektu s. č. 1069 
a pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2 k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky 
výpoveďou. Výpovedná lehota je jeden mesiac. 
T: 30.09.2018 

V prípade schválenia a) a neschválenia b): 

d) MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: 
stavby s. č. 1069, (o. č. 5), postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3777/17 – zast. pl. a nádv. a pozemku parc. č. KN-
C 3777/17 – zast. pl. a nádv., s výmerou 510 m2, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 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 schvaľuje  tieto podmienky súťaže:  

a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny: 121 000 eur a to: 
- stavby:     minimálne  114 600 eur;  
- pozemku: minimálne      6 400 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 – situácie 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) 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; 

h) 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. g) týchto podmienok súťaže; 
- výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 

i) 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; 
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j) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nehnuteľnosti – Kultúrny dom“ a s poznámkou      
„NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do podateľne budovy MsÚ v Levoči alebo poštou na adresu MsÚ v Levoči – 
Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

k) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
l) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
m) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom mesta; 
n) 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; 
o) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
p) 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. 
T: 30.06.2018 

 Príjem: minimálne 121 000 eur 

6. František Bartko a manž. Mária sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností v lok. Levočská Dolina, a to rodinného 
domu s. č. 3275, pozemku zastavaného týmto domom parc. č. KN-C 6871/66, priľahlého pozemku parc. č. KN-C 
6871/23 a pozemku parc. č. KN-C 6871/29, nachádzajúcich sa v blízkosti týchto pozemkov. V rámci procesu 
identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta sa zistilo, že menovaní užívajú i časť 
pozemkov vo vlastníctve mesta (užívané pozemky). Na užívaných pozemkoch majú postavenú stavbu garáže, iné 
drobné stavby a pozemky majú oplotené. 

Menovaní boli mestom pozvaní na pracovné rokovanie vo veci  majetkoprávneho  vysporiadania pozemkov. Na tomto 
rokovaní sa vyjadrili, že si neboli vedomí, že užívajú pozemky, ktorých nie sú spoluvlastníkmi a súhlasili s kúpou 
niektorých pozemkov a s tým, že sa zdržia užívania ostatných mestských pozemkov, o ktorých kúpu nemajú záujem – 
že z nich odstránia prípadné drobné stavby.   

Tento predaj je možné schváliť v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ktoré ako zákonnú výnimku z postupu pri prevode nehnuteľností umožňuje schváliť predaj „pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 

neoddeliteľný celok so stavbou“. V súlade s Čl. 17, ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platom znení (ďalej len Zásady) by výška kúpnej ceny bola: 20 eur/m2 „na zriadenie záhrady, výstavbu záhradnej 
chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáží“. 

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

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

MZ schvaľuje predaj pozemkov v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: 

 časť pozemku parc. č. KN-C 6871/32 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 300 m2; ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu; 

 pozemku parc. č. KN-C 6873/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 104 m2 ; 

pre Františka Bartka, rod. Bartko, nar. 08.03.1951 a Máriu Bartkovú, rod. Mlynarčíkovú, nar. 02.07.1953, obaja trvale 
bytom Levočská  Dolina 3275/35B, 05401 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 pozemku parc. č. KN-C 6871/32 je zastavaná stavbou garáže (nezapísanej v katastri nehnuteľností) 
v spoluvlastníctve kupujúcich; 

- ďalšia časť pozemku parc. č. KN-C 6871/32 a časť pozemku parc. č. KN-C 6873/11 sú zastavané  drobnými 
stavbami a stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra 
nehnuteľností  a ostávajúca časť pozemkov tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve. 

Kupujúci si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 30.09.2018 

 Príjem: 9 292 eur (kúpna cena 8 080 eur  + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 1 212 eur) 

7. Marek Jendrál a manž. Mária sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností v lok. Levočská Dolina, a to rodinného 
domu s. č. 3424, pozemku zastavaného týmto domom parc. č. KN-C 6871/83 a priľahlých pozemkov: parc. č. KN-C 
6871/34 a parc. č. KN-C 6871/84. Menovaní nás požiadali o predaj pozemku parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 171 m2 (predmetný pozemok). Chceli by ho využiť na výstavbu garáží s ubytovaním v podkroví, keďže, 
ako sa v žiadosti uvádza, veľkosť ich pozemku im takúto výstavbu neumožňuje. Predmetný pozemok je od 
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nehnuteľností v spoluvlastníctve menovaných oddelený cestou. Menovaní v dome s. č. 3424 poskytujú tiež ubytovanie 
a výstavba garáží na uvedenom pozemku im umožní skvalitniť nimi poskytované služby. Na predmetnom pozemku sa 
nachádzajú rôzne veci (skládka dreva, paleta strešnej krytiny, cirkulár, vozík a iné), pravdepodobne vo vlastníctve 
niektorých vlastníkov susedných nehnuteľností, čo výrazne znižuje estetickú úroveň danej lokality. 

Keďže ide o samostatný pozemok, u ktorého existuje predpoklad, že o jeho kúpu by mohli mať záujem i vlastníci 
susedných nehnuteľností, navrhujeme na jeho predaj vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 1, písm. a) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení  so stanovením kúpnej ceny vo výške 
minimálne 20 eur/m2 . Podľa Čl. 17, ods. 1 Zásad je minimálna východisková kúpna cena pozemkov pre všetky formy 
predaja „na zriadenie záhrady, výstavbu záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáží“ 20 eur/m2. 

Na pracovnom rokovaní dňa 15.02.2018 vo veci majetkoprávneho vysporiadania pozemkov nachádzajúcich sa 
v susedstve predmetného pozemku spoluvlastníčka pozemku parc. č. KN-C 6873/7, nachádzajúceho sa zo spodnej 
strany predmetného pozemku p. Alžbeta Tomalská vyjadrila potrebu ponechania práva prechodu a prejazdu cez 
predmetný pozemok k zadným častiam pozemkov parc. č. KN-C 6873/7 a KN-C 6873/18. Následne listom zo dňa 
06.04.2018 menovaná požiadala mesto o odkúpenie predmetného pozemku. 

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

MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou 171 m2, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej súťaže 
(ďalej len „súťaž“) v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení a schvaľuje  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; 

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 2018; 

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Pozemok – Lev. Dolina“ a s poznámkou 
„NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do podateľne 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 najvhodnejšieho z preložených návrhov mesto oznámi na internet. 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. 
T: 30.06.2018 

 Príjem: min. 3 420 eur  

Zriadenie vecného bremena: 

1. Východoslovenská distribučná, a. s., Košice (ďalej len „VSD“) zrealizovala v Levoči stavbu pod názvom: „Levoča 
– rozšírenie NN siete pre garáže sídlisko Západ“, na ktorú bola uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena, s dohodnutou odplatou vo výške 10 eur/m2 záberu. Dňa 2.11.2017 nám VSD doručila geometrické plány                               
č. 70/2014 (ďalej len „GP“) na zriadenie vecného bremena.  

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

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – rozšírenie NN siete pre garáže sídlisko Západ“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej 
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z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 70/2014, vyhotoveného dňa 28.2.2014, spoločnosťou GEODETING s.r.o. Košice, úradne 
overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 12.3.2014 pod č. 52/14:  
- trpieť umiestnenie elektrického zariadenia a jeho príslušenstva  pre NN siete pre garáže sídl. Západ, v k. ú. Levoča, 

na pozemku parc. č. KN-C 2888/1 zast. pl., pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl. a pozemku parc. č. KN-C 8725 
– zast. pl. (ďalej len „slúžiace pozemky“) zapísané na liste vlastníctva č. 1 tak, ako je zakreslené v geometrickom 
pláne č. 70/2014, 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stožiarovej trafostanice, VN 
prípojky, podzemného NN vedenia a silnoprúdových elektrických rozvodov nadzemného elektrického vedenia VN; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena  podľa  
zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení, 

na dobu neurčitú, za odplatu dohodnutú v Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 
20203/2013/OM/3, uzavretej dňa 13.6.2013, vo výške 10 eur/m2 záberu, v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.    
T: 30.09.201  

 Príjem: 7 920 eur 

Záložné právo: 

V r. 2014 bola uzavretá Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. VS-1/2012-KaHR-ZZ6 a Dohoda 
o zániku záväzku zo Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. VS-1/2012-KaHR-ZZ3 a zo 
Zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. VS-1/2012-KaHR-ZZ5 medzi Ministerstvom 
hospodárstva SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako záložným veriteľom a Mestom 
Levoča ako záložcom. V zmysle tejto dohody bolo zriadené záložné právo na stavby a pozemky v areáli Hnedej 
priemyselnej zóny Levoča - juh. Zriadenie záložného práva bolo schválené uznesením č. 16 z 54. zasadnutia MZ 
v Levoči konaného dňa 20.03.2014.  

U niektorých pozemkov nastali zmeny, a to z rôznych dôvodov: 
- porealizačné zameranie stavebného objektu SO 102-Rozšírenie cesty II. triedy II./533; 
- predaj 1 m2 parcely KN-C 4588/63 VSD, a. s.; 
- prenechanie pozemkov do užívania spoločnosti Helske s. r. o. na základe nájomného vzťahu s mestom. 

Vo všetkých prípadoch boli vypracované geometrické plány. Zmena nastala u týchto pozemkov: 

- parc. č. KN-C 4588/24 – orná pôda, s výmerou 122 m2; 
- parc. č. KN-C 4588/63 – ostatné plochy, s výmerou 20 307 m2; 
- parc. č. KN-C 4588/64 – ostatné plochy, s výmerou 578 m2; 
- parc. č. KN-C 4588/69 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 028 m2; 
- parc. č. KN-E 4603 – orná pôda, s výmerou 320 m2. 

Je preto potrebné zmeniť uznesenie, ktorým bolo schválené zriadenie záložného práva tak, aby na jeho podklade 
mohlo dôjsť k uzavretiu Dodatku k Záložnej zmluve. Celková výmera pozemkov, ktoré sú predmetom záložného 
práva v zmysle cit. Záložnej zmluvy je 118 730 m2. Výmera pozemkov po zmene je nižšia len o 1 m2 (predaj pozemku 
VSD, a. s.), čiže 118 729 m2. 

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

MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 16 z 54. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 20.03.2014, ktorým bolo 
schválené zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti – stavebné objekty a pozemky v areáli Hnedej 
priemyselnej zóny v Levoči v prospech Ministerstva hospodárstva SR, IČO: 00686832, Bratislava na 
zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. VS 1/2010-KaHR zo dňa 
26.07.2010 a to tak, že tabuľka – „Pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča“ a tabuľka „Pozemok, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča“ budú zmenené a budú mať nasledujúci obsah:   

Pozemky, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča:  
KN-C 4588/3  -  zast. pl. a nádv., s vým. 3 750 m2 KN-C 4588/63 - ostatné pl., s vým.        4 362 m2 
KN-C 4588/5  -  zast. pl. a nádv., s vým.    828 m2 KN-C 4588/64 - ostatné plochy, s vým.  694 m2 
KN-C 4588/6  -  zast. pl. a nádv., s vým. 3 824 m2 KN-C 4588/65 - ostatné plochy, s vým.     232 m2 
KN-C 4588/11 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 311 m2 KN-C 4588/66 - zast. pl. a nádv., s vým.    687 m2 
KN-C 4588/12 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 586 m2 KN-C 4588/67 – zast. pl. a nádv., s vým.    462 m2 
KN-C 4588/13 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 069 m2 KN-C 4588/68 – zast. pl. a nádv., s vým. 1 239 m2 
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KN-C 4588/14 - zast. pl. a nádv., s vým. 2 727 m2 KN-C 4588/69 – zast. pl. a nádv., s vým.   301 m2 
KN-C 4588/15 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 156 m2 KN-C 4588/70 – zast. pl. a nádv., s vým.      16 m2 
KN-C 4588/16 - zast. pl. a nádv., s vým.    187 m2 KN-C 4588/71 – zast. pl. a nádv., s vým.    101 m2 
KN-C 4588/24 - orná pôda, s výmerou     6 m2 KN-C 4588/72 – zast. pl. a nádv., s vým.     64 m2 
KN-C 4588/32 - ostatné plochy, s vým. 63 197 m2 KN-C 4588/73 – zast. pl. a nádv., s vým.      42 m2 
KN-C 4588/42 - zast. pl. a nádv., s vým.   221 m2 KN-C 4588/74 – zast. pl. a nádv., s vým.    127 m2 
KN-C 4588/43 - zast. pl. a nádv., s vým.    278 m2 KN-C 4588/75 – zast. pl. a nádv., s vým.      46 m2 
KN-C 4588/46 – zast. pl. a nádv., s vým.     28 m2 KN-C 4588/76 – zast. pl. a nádv., s vým.      61 m2 
KN-C 4588/47 – zast. pl. a nádv., s vým.       8 m2 KN-C 4588/77 – zast. pl. a nádv., s vým.      45 m2 
KN-C 4588/48 – zast. pl. a nádv., s vým.     10 m2 KN-C 4588/78 – zast. pl. a nádv., s vým.      10 m2 
KN-C 4588/49 – zast. pl. a nádv., s vým.     24 m2 KN-C 4588/79 – zast. pl. a nádv., s vým.    535 m2 
KN-C 4588/50 - zast. pl. a nádv., s vým.    51 m2 KN-C 4588/83 – ostatné plochy, s vým. 2 685 m2 
KN-C 4588/51 - zast. pl. a nádv., s vým.    61 m2 KN-C 4588/84 – ostatné plochy, s vým.     402 m2 
KN-C 4588/52 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 312 m2 KN-C 4588/85 – ostatné plochy, s vým.  1 093 m2 
KN-C 4588/53 - zast. pl. a nádv., s vým.   388 m2 KN-C 4588/86 – ostatné plochy,  s vým.    432 m2 
KN-C 4588/54 - zast. pl. a nádv., s vým.  275 m2 KN-C 4588/87 – ostatné plochy, s vým.     576 m2 
KN-C 4588/55 - zast. pl. a nádv., s vým.      2 m2 KN-C 4588/88 – ostatné plochy, s vým.  9 441 m2 
KN-C 4588/56 - zast. pl. a nádv., s vým. 1 737 m2 KN-C 4588/89 – ostatné plochy, s vým.     621 m2 
KN-C 4588/57 - zast. pl. a nádv., s vým.   134 m2 KN-C 4588/90 – ostatné plochy, s vým.     721 m2 
KN-C 4588/58 - zast. pl. a nádv., s vým.   132 m2 KN-C 4588/91 – ostatné plochy, s vým.    155 m2 
KN-C 4588/59 - zast. pl. a nádv., s vým. 3 235 m2 KN-C 4588/92 – ostatné plochy, s vým.    466 m2 
KN-C 4588/60 - zast. pl. a nádv., s vým.    451 m2 KN-C 4588/93 – ostatné plochy, s vým.       25 m2 
KN-C 4588/61 - zast. pl. a nádv., s vým.    496 m2 KN-C 4588/94 – zast. pl. a nádv., s vým.    91 m2 
KN-C 4588/62 - zast. pl. a nádv., s vým.    230 m2 KN-C 4588/95 – zast. pl. a nádv., s vým.     15 m2 

 
Pozemok, zapísaný na liste vlastníctva č. 4376, k. ú. Levoča:  
KN-E 4603 – orná pôda, s vým. 268 m2 

T: 31.12.2018 

Vydarenie majetku a odpísanie záväzku: 

1. Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča požiadalo o vyradenie majetku (podľa prílohy č. 1). Ide o  
majetok, ktorý je opotrebovaný, zastaralý alebo poškodený. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 03.04.2018 
odporučila majetok vyradiť z evidencie majetku a následne ho zlikvidovať. 

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

a) Zástupkyňa primátora mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku Mesta 
Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 26 602,67 eur. 

b) MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 
054 01 Levoča podľa prílohy č. 1 v obstarávacej cene 23 811,43 eur. 

2. Mesto Levoča, odd. finančné, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča požiadalo o odpísanie záväzku mesta voči 
spoločnosti Who is Who, Marketing service s.r.o., IČO 35 856 319 v celkovej výške 2 589 eur. Ide o záväzok mesta, 
pozostávajúci z dvoch faktúr v celkovej sume 2 554 €, dvoch upomienok v celkovej sume 10 € a dvoch poplatkov za 
upomienku v celkovej sume 25 €, ktoré sú podľa stanoviska Právneho útvaru z 22.02.2018 premlčané a tak môžu byť 
odpísané z účtovnej evidencie mesta. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 03.04.2018 odporučila tento 
záväzok odpísať z evidencie majetku. 

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

Zástupkyňa primátora mesta schvaľuje odpísanie záväzku mesta voči spoločnosti Merkur Marketingservice 
s.r.o., IČO 35 856 319 (názov spoločnosti do 20.07.2015: Who is Who, Marketing service s.r.o., IČO 35 856 319) 
z účtovnej evidencie mesta v celkovej výške 2 589 eur z dôvodu jeho premlčania. 
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Zverenie majetku do správy: 

1. Po ukončení výstavy v priestoroch Galérie mesta Levoča, autor Svätopluk Mikyta, Banská Štiavnica, daroval mestu 
Levoča bezodplatne svoje diela – dve grafiky „Techno-industrial-folklor I.,E.A.1/3“ a „Techno-industrial-folklor 
II.,E.A.1/3“. Autor každú grafiku ocenil na hodnotu 500 eur.  

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

Zástupkyňa primátora mesta schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku s účinnosťou od 01.05.2018: 

- inv. č. G/1/19 – grafika (suchá ihla) „Techno-industrial-folklor I.,E.A.1/3“, autor Svätopluk Mikyta, Banská 
Štiavnica, 1 ks, vstupná cena 500 eur; 
- inv. č. G/1/20 – grafika (suchá ihla) „Techno-industrial-folklor II.,E.A.1/3“, autor Svätopluk Mikyta, Banská 
Štiavnica, 1 ks, vstupná cena 500 eur; 
- inv. č. G/1/21 – obraz „Monochróm“, autor Vojtech Kolenčík, Marianka, 1 ks, vstupná cena 1600 eur; 
- inv. č. G/1/22 – grafika (lept) „Grafický cyklus Hastrošovci“, autor Mgr. art. Marek Mertinko, Brutovce, 1 ks, 
vstupná cena 200 eur; 
- inv. č. G/1/23 – akvarelová maľba „Trpaslík, Herman Hesse: Rozprávky“, autor Mgr. Renáta Milčáková, Levoča,  
1 ks, vstupná cena 150 eur; 
do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 54, IČO: 
42080312. 

Pridelenie bytu : 

1. Mesto Levoča po termíne 23.04.2018 bude disponovať voľným jednoizbovým nájomným bytom č. 38 na adrese 
Železničný riadok č. 23 (byt po p. Dudušovej Ružene s rodinou – nepredlženie nájomnej zmluvy, pretože si vyriešila 
bytovú situáciu kúpou rodinného domu).  

O pridelenie jednoizbového nájomného bytu nás požiadali viacerí záujemcovia - žiadatelia: 

- P. Eva Dudušová, nar. 25.07.1976, trvale bytom Nad tehelňou č. 32, Levoča, zastúpená opatrovníkom Mikulášom 
Hamburgom, nar. 07.03.1978, bytom Doľany - Rožkovce nás požiadala o pridelenie mestského nájomného bytu. 
Menovaná vo svojej žiadosti uvádza, že v súčasnosti býva v maringotke so svojím priateľom v záhrade u svojich 
rodičov, kde nemajú sociálne zariadenie. Vlastník maringotky je brat p. Dudušovej, ktorý im dovolil v nej bývať do 
leta. P. Dudušová uvádza, že máva epileptické záchvaty a medzi rodinou vznikajú nezhody. Priateľ p. Dudušovej pán 
Mikuláš Hamburg má zdravotné problémy, ktorý je po transplantácii obličiek. Žiadateľka a jej priateľ poberajú 
invalidný dôchodok. Spoločný mesačný príjem 581 eur.     

-  P. Natália Lacková, nar. 24.05.1992, trvale bytom Levoča a manžel Stanislav Lacko, nar. 01.07.1992, trvale bytom 
Špitalska č. 44, Levoča, bývajú so svojou dcérou u rodičov p. Lacka. V žiadosti uvádzajú, že vzťahy medzi nimi 
a rodičmi sú veľmi narušené a dochádza k častým hádkam. Manželia Lackovci nechcú v takom prostredí vychovávať 
svoje dieťa. P. Lacko je živnostník. 

- P. Dušan Cvanciger, nar. 17.09.1957, trvale bytom Levoča, v súčasnosti býva u Minoritov - útulok sv. Františka, na 
adrese Košická č. 2, Levoča. V žiadosti uvádza, že sa chce osamostatniť z dôvodu psychickej a duševnej pohody. 
Menovaný poberá invalidný dôchodok vo výške 287,63 eur. 

Majetkové oddelenie necháva na zvážení majetkovej a bytovej komisie v akom poradí bude pridelený nájomný byt.      

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

Zástupkyňa primátora mesta schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 38, nachádzajúci sa  na 3. poschodí bytového 
domu, súp. č. 1417 na adrese Železničný riadok č. 23 v Levoči pre p. ........................................., nar. ..........................., 
trvale bytom ..............................., Levoča a manž. p. ......................................., nar. ..........................., trvale 
....................................., na dobu určitú – 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a po opravách v 
byte, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený ako druhému v poradí p. 
...................................., nar. ......................., trvale bytom .............................. a manž. p. ............................., nar. 
.............................., trvale bytom ...........................,  Levoča, na dobu určitú - 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu 
doterajším nájomcom a po opravách v byte, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a 
dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený ako tretiemu v poradí p. 
...................................., nar. ......................., trvale bytom .............................. a manž. p. ............................., nar. 
.............................., trvale bytom ...........................,  Levoča, na dobu určitú – 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu 
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doterajším nájomcom a po opravách v byte, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a 
dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 31.05.2018 

Odpustenie poplatku z omeškania: 

1. Dňa 06.03.2018 sa na nás obrátila p. Monika Čonková, nar. 12.12.1992 s manželom Štefanom Čonkom, nar. 
27.02.1989, obaja trvale bytom Železničný riadok č. 23, 054 01  Levoča so žiadosťou o odpustenie poplatku z 
omeškania vo výške 30,99 eur za nedoplatok z vyúčtovania služieb za rok 2016 spojené s užívaním nájomného bytu č. 
7, na adrese Železničný riadok č. 23, Levoča. Istina vo výške 319,05 eur bola uhradená postupne, posledná splátka 
bola uhradená dňa 06.03.2018. V zmysle ustanovení Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
možno dlžníkovi druhovo raz odpustiť úroky z omeškania alebo poplatok z omeškania maximálne do výšky 600 eur 
vrátane, ak bola zaplatená istina a vynaložené náklady súvisiace s vymáhaním pohľadávky. 

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

Zástupkyňa primátora mesta schvaľuje odpustenie poplatku z omeškania vo výške 30,99 eur pre p. Moniku Čonkovú, 
nar. 12.12.1992 a manž. Štefana Čonku, nar. 27.02.1989, obaja trvale bytom Železničný riadok č. 23, Levoča, 
z dôvodu úhrady istiny za nedoplatok z vyúčtovania služieb za rok 2016 spojené s užívaním nájomného bytu č. 7, na 
adrese Železničný riadok č. 23, Levoča. 
T: 30.06.2018 

Nájom nebytových priestorov: 

1. Mestu Levoča bola dňa 07.02.2018 doručená žiadosť Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., so sídlom Panónska 
cesta 2, Bratislava, IČO: 35937874 o uzavretie dodatku č. 4 k Zmluve č. 17/2008 o nájme nebytových priestorov 
uzatvorenej dňa 28.5.2008 ako nájomca na adrese Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči. Predmetom navrhovaného 
dodatku je úprava Článku 3, bodu 4 zmena výpovednej lehoty z doby 3 mesiace na dobu 6 mesiacov, s účinnosťou od 
01.05.2018. Vo svojej žiadosti dlhšiu výpovednú lehotu odôvodňujú tým, že výpovedná lehota nie je dostatočná 
vzhľadom na charakter inštitúcie akou je VšZP, najmä s prihliadnutím na dĺžku trvania administratívnych procesov 
spojených s hľadaním nových priestorov v prípade potreby, schvaľovaním návrhu na presťahovanie pracoviska, ako aj 
so zazmluvnením nového nájomného vzťahu a presťahovaním pracoviska. Na základe týchto argumentov mesto 
Levoča požiadali o prehodnotenie dĺžky výpovednej lehoty minimálne na dobu 6 mesiacov.  

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

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 4 k Zmluve č. 17/2008 o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 
28.05.2008 medzi mestom Levoča ako prenajímateľom a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., so sídlom 
Panónska cesta 2, Bratislava ako nájomcom, na nebytový priestor  nachádzajúci sa na adrese Námestie Majstra Pavla 
č. 47 v Levoči, z dôvodu úpravy Článku 3, bodu 4 zmena výpovednej lehoty z doby 3 mesiace na dobu 6 mesiacov, 
s účinnosťou od 01.05.2018. 
T: 30.04.2018 

Nájom nebytového priestoru – schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: 

1. Mesto Levoča je vlastníkom stavby súp. č. 4 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2, k. ú. Levoča, na Námestí 
Majstra Pavla č. 4, Levoča – budova Mestského úradu. Na prízemí tohto objektu ostali po zriadení klientskeho centra 
miestnosti, toho času využívané z časti ako sklad na kancelárske potreby: 

m. č. 1.07 predsieň WC s výmerou   3,30 m2  m. č. 1.10 obslužná hala s výmerou 17,60 m2 
m. č. 1.08 WC  s výmerou   3,70 m2  m. č. 1.11 kancelária s výmerou   5,60 m2 
m. č. 1.09 kancelária s výmerou    7,00 m2  výmera spolu    37,20 m2 

O vyššie uvedené nebytové priestory prejavila záujem Všeobecná zdravotná poisťovňa a. s., ktorá má expozitúru 
umiestnenú v objekte vo vlastníctve mesta Levoča na Námestí Majstra Pavla č. 47, určenom na odpredaj. Navrhujeme 
predmetné priestory prenajať v obchodnej verejnej súťaži v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 

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

MZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov, m. č. 1.07-1.11 spolu s výmerou 37,20 m2, nachádzajúcich sa 
v objekte Námestie Majstra Pavla č. 4, v stavbe s. č. 4, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 2, k. ú. Levoča, formou 
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obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) účel nájmu   : kancelária s príslušenstvom 
b) minimálna výška nájomného : podľa zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení  
c) doba nájmu   : neurčitá 
d) výpovedná lehota  : tri mesiace 
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; 
f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nebytový priestor – Nám. Majstra Pavla 4“a 

s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy 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 predložených 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. 

 príjem:  podľa účelu využitia v zmysle zásad hospodárenia mesta Levoča     

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. 4 v Levoči; 
 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, 06.04.2018 
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