
 

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

 
 
 
                                                                                                     V Levoči dňa 31.08.2018 
 

 

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 04.09.2018 (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 
Predaj nehnuteľností 

 Zrušenie uznesenia 
Nájom hnuteľného majetku 
Zriadenie vecného bremena 

 Zverenie majetku do správy 
Dodatok k zmluve o budúcej nájomnej zmluve 
Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade 
Nájom nebytových priestorov 
 
 
 

 
 

Pre:   Majetkovú a bytovú komisiu  – 04.09.2018 
  
  
 
 
 
 
 

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:  31.08.2018   
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Kúpa nehnuteľností: 

1. Mesto Levoča požiadalo vlastníka pozemkov o odkúpenie – majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností v lok. ul. 
Mengusovská v k.ú. Levoča. Pozemok parc. č. KN-C 2417/2 – orná pôda, s výmerou 122 m2 a pozemok parc. č. KN-C 
2417/3 – zast. pl., s výmerou 200 m2, na ktorých je zrealizovaná miestna komunikácia. Tá je užívaná ako prístupová 
komunikácia k rodinným domom. 

Pozemky sú v katastri nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva č. 167 na Jána Felinga v celosti. Vlastník pozemkov s 
odpredajom pozemkov súhlasí a požaduje kúpnu cenu 9 234,96 eur za oba pozemky (t.j. 28,68 eur/m2), stanovenú 
Znaleckým posudkom č. 120/2018 zo dňa 26.05.2018, vyhotoveným Ing. Petrom Turekom, znalcom v odbore 
stavebníctva. 

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

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. ul. Mengusovská k.ú. Levoča t.j. pozemku parc. č. KN-C 2417/2 – orná 
pôda, s výmerou 122 m2 a pozemku parc. č. KN-C 2417/3 – zast. pl., s výmerou 200 m2,  od Jána Felinga, rod. 
Feling, nar. 19.3.1953, bytom: Levoča, ul. Vysoká č. 64, v celosti, pre mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 
9 234,96 eur, ktorá je stanovená Znaleckým posudkom    č. 120/2018, ktorý vyhotovil  dňa 26. 5.2018 znalec v odbore 
stavebníctva Ing. Peter Turek, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou.  
T: 30.12.2018 

 Výdaj:  9 234,96 eur 

Predaj nehnuteľností: 

1. František Ondruš je vlastník nehnuteľností  v lok. ul. Lúčnej  v Levoči, a to rodinného domu s. č. 1466, pozemku 
parc. č. KN-C 3490, zastavaného týmto domom, ako aj priľahlých pozemkov. Menovaný nás požiadal 
o majetkoprávne vysporiadanie pozemku parc. č. KN-C 3508/1 z dôvodu, že tento pozemok je zastavaný stavbou 
garáže v jeho vlastníctve. Doručil nám i na vlastné náklady vypracovaný geometrický plán. Podľa tohto 
geometrického plánu ide o zásah do pozemku mesta s výmerou celkom 2 m2. 

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, ktorý ako zákonnú výnimku z postupu pri prevode nehnuteľností umožňuje schváliť predaj „pozemku 

zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa“. 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 kupujúceho zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie pozemku za 
obdobie, počas ktorého tento pozemok neoprávnene užíval, inak za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu 
vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok.   

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

MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Lúčnej parc. č. KN-C 3508/12 – zast. pl. a nádv., s výmerou 2 
m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 45/2018, vyhotoveného dňa 28.06.2018 Ľudovítom Muránskym, 
IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča dňa 
13.07.2018 pod č. G1-223/18 z pozemku parc.  č. KN-C 3508/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva 
č. 1 k. ú. Levoča pre Františka Ondruša, rod. Ondruš, nar. 05.02.1964, trvale bytom Lúčna 1466/4, 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 prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou garáže nezapísanej v katastri nehnuteľností 
vo vlastníctve kupujúceho.   

 Príjem: 48 eur  (kúpna cena 40 eur + odplata 8 eur)  
T: 31.12.2018 

2. Mesto je vlastníkom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri strelnici v Levoči – parc. č. KN-E 2605 – orná pôda, 
s výmerou 4 297 m2 . V rámci procesu identifikácie prípadov neoprávneného užívania pozemkov vo vlastníctve mesta 
mesto zistilo, že viaceré zadné časti záhrad prislúchajúcich k rodinným domom tam postaveným zasahujú až do tohto 
pozemku. Na účel majetkoprávneho vysporiadnia pozemku si mesto zabezpečilo vypracovanie geometrického plánu 
(„GP“). Z tohto GP je zrejmé, že vlastníci nehnuteľností tam sa nachádzajúcich – rodinných domov a pozemkov 
užívajú časť pozemku parc. č. KN-E 2605 - spolu s výmerou 405 m2  bez akéhokoľvek právneho vzťahu. Na 
užívaných pozemkoch majú niektorí zrealizované i drobné stavby a pozemok majú oplotený. Podľa GP ide o tieto 
zásahy: 
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a) Cyril Vodžák a manž. Monika Vodžáková:  zásah   49 m2; podľa GP: 2095/7; 
b) Ján Majer a manž. Eva:    zásah   91 m2; podľa GP: 2095/8; 
c) Milan Bobko a manž. Dana Bobková:  zásah   83 m2; podľa GP: 2095/9; 
d) Michal Džugan a manž. Mária Džuganová:  zásah   97 m2; podľa GP: 2095/10; 
e) Michal Gabrík:     zásah   85 m2; podľa GP: 2095/11; 

Mesto vyzvalo dotknuté subjekty na majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku (predaj alebo nájom). Keďže 
mesto zabezpečilo vypracovanie GP na preukázanie neoprávnených zásahov do pozemku vo vlastníctve mesta na 
svoje náklady, mesto oboznámilo menovaných s tým, že bude od nich žiadať refundáciu nákladov na vypracovanie 
GP, a to od každého v pomernej výške. Na základe výzvy mesta a tiež na základe osobných stretnutí s dotknutými 
subjektmi nám všetci menovaní doručili žiadosť o kúpu pozemku, okrem p. Michala Džugana, ktorý nám požiadal 
o kúpu už listom zo dňa 14.06.2018. 

Tieto predaje 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“). Keďže predmetný pozemok je dotknutý inžinierskymi sieťami (NN a VN elektrické 
vedenie), je možné v týchto prípadoch postupovať podľa ustanovenia Čl. 17, ods. 6 Zásad a kúpnu cenu znížiť o 30 %, 
teda na 14 eur/m2. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnych zmlúv záväzok kupujúcich zaplatiť mestu 
odplatu za neoprávnené užívanie pozemku za obdobie, počas ktorého tento pozemok neoprávnene užívali, inak za 
obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok.   

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

a) MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/7 – zast. pl. a nádv., s výmerou 49 m2 , v lok. ul. Pri strelnici, 
v katastrálnom území Levoča pre Cyrila Vodžáka, rod. Vodžák, nar. 26.08.1943 a manž. Moniku Vodžákovú, rod. 
Tomečkovú, nar. 15.02.1946, obaja trvale bytom Okružná 1554/12, 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 neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku 
za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej zmluvy 
bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického plánu č. 46/2018, vyhotoveného 
dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
v pomernej výške. 

 Príjem: 882 eur  (kúpna cena 686 eur + odplata 196 eur) 
T: 31.12.2018 

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

b) MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/8 – zast. pl. a nádv., s výmerou 91 m2 , v lok. ul. Pri strelnici, 
v katastrálnom území Levoča, pre Jána Majera, rod. Majer, nar. 06.01.1949 a manž. Evu Majerovú, rod. Kalovú, nar. 
01.01.1955, obaja trvale bytom Okružná 1479/11, 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 neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred 
dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich 
refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického plánu č. 46/2018, vyhotoveného dňa 20.07.2018 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej výške. 

 Príjem:1 638 eur  (kúpna cena 1 274 eur  + odplata 364 eur)  
T: 31.12.2018 
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Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MaBK:       
Stanovisko MR: 

c) MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/9 – zast. pl. a nádv., s výmerou 83 m2 , v lok. ul. Pri strelnici, 
v katastrálnom území Levoča, pre Milana Bobka, rod. Bobko, nar. 30.07.1966 a manž. Danu Bobkovú, rod. 
Fridmanskú, nar. 26.05.1972, obaja trvale bytom Okružná 1478/10, 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 drobnými stavbami, resp. stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich, ktoré nie 
sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá 
svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich 
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 neoprávnené užívanie 
prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického plánu č. 
46/2018, vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 
782/41, Levoča, v pomernej výške. Kupujúci zaplatia kúpnu cenu v mesačných splátkach vo výške 50 eur, s dobou 
splácania 22 mesiacov a s doplatkom poslednej časti kúpnej ceny vo výške 62 eur v 23. mesiaci (50 eur x 22 mes. = 
1 100 eur + 62 eur).   

 Príjem: 1 494 eur (kúpna cena 1 162 eur + odplata 332 eur)  
  T: 31.12.2018 

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

d) MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/10 – zast. pl. a nádv., s výmerou 97 m2 , v lok. ul. Pri 
strelnici, v katastrálnom území Levoča, pre Michala Džugana, rod. Džugan, nar. 18.09.1941 a manž. Máriu 
Džuganovú, rod. Combovú, nar. 18.05.1943, obaja trvale bytom Okružná 1450/9, 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 neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku 
za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej zmluvy 
bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického plánu č. 46/2018, vyhotoveného 
dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
v pomernej výške. 

 Príjem: 1 746 eur (kúpna cena 1 358 eur + odplata 388 eur)  
 T: 31.12.2018 

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

e) MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2095/11 – zast. pl. a nádv., s výmerou 85 m2 , v lok. ul. Pri 
strelnici, v katastrálnom území Levoča, pre Michala Gabríka, rod. Gabrík, nar. 07.10.1968,trvale bytom Okružná 
1448/8, 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 prevádzaný pozemok je zastavaný drobnými stavbami vo 
vlastníctve kupujúceho, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s týmito stavbami, 
nakoľko sa nachádza v ich 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 kupujúceho zaplatiť mestu odplatu 
za neoprávnené užívanie prevádzaného pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  
vo výške 2 eurá/m2 /rok.  Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho refundovať mestu náklady za 
vypracovanie geometrického plánu č. 46/2018, vyhotoveného dňa 20.07.2018 Ľudovítom Muránskym, IČO: 
33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, v pomernej výške. 

 Príjem: 1 530 eur (kúpna cena 1 190 eur + odplata 340 eur)  
T: 31.12.2018 
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3. Listom zo dňa 14.6.2018 nás požiadal p. Karol Pollák a manž., bytom: Nad tehelňou č. 1405/2, Levoča, o odkúpenie 
nehnuteľnosti v lok. ul. Nad tehelňou v k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-E 7176 – zast. pl., s výmerou cca.     
10 m2 za účelom výstavby presklenej terasy. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer pozemok s výmerou cca 10 
m2 zastavať stavbou presklenej terasy, ktorá bude súčasťou bytu č. 1, na prízemí bytového domu s. č. 1405 
postavenom na pozemku parc. č. KN-C 2851, ktorého je vlastníkom. 

Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení je 20 eur/m2. 

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

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. Nad tehelňou  k.ú. Levoča, t.j. 
časť pozemku parc. č. KN-E 7176 – zast. pl., s výmerou cca. 10 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť 
kupujúci na vlastné náklady, pre Karola Polláka, rod. Pollák, nar. 19.12.1948 a manž. Boženu Pollákovú, rod. 
Lacková, nar. 5.5.1950, obaja bytom: Nad tehelňou č. 1405/2, Levoča, 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, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer pozemok zastavať stavbou presklenej terasy, ktorá bude 
súčasť bytu č. 1, na prízemí bytového domu sup. č. 1405, ktorého je vlastníkom, pričom výstavbou tejto stavby sa 
zabraní fúkaniu silného bočného vetra a uniku tepla v zimnom období. 
T: 30.12.2018 

 Príjem:  200 eur 

4. Listom zo dňa 8.3.2018 nás požiadal Ing. Jozef Babej a manž. MUDr. Alena Babejová, rod. Harapášová, obaja 
bytom: Lomnická č. 18, Levoča, o predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Kežmarská cesta k. ú. Levoča, t.j. časť pozemku 
parc. č. KN-C 3213/3 – zast. pl., s výmerou cca 7 m2 podľa geometrického plánu ktorý žiadateľ doloží. Pozemok je 
zastavaný stavbou garáže vo vlastníctve žiadateľa.  

Ustanovenie § 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. Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 1 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení je 30 eur/m2 a podľa čl. 17 ods. 3 cit. zásad 
obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho zaplatiť odplatu za užívanie pozemku za obdobie 2 roky vo výške 
2 euro/m2/rok.  

Dňa 21.8.2018 žiadateľ doložil geometrický plán č. 33981302-54/2018, vyhotovený dňa 10.8.2018, geodetom Jánom 
Buríkom.  

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

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Kežmarská cesta k. ú. Levoča, t.j. pozemok označený novým parc. č. 
KN-C 3213/4 – zast. pl., s výmerou 7 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2018, 
vyhotoveného dňa 10.8.2018, geodetom Jánom Buríkom, od pozemku parc. č. KN-C 3213/3 - zast. pl., s výmerou 407 
m2, pre Ing. Jozefa Babeja, rod. Babej, nar. 2.3.1955 a manž. MUDr. Alenu Babejovú, rod. Harapášová, nar. 
3.7.1956, obaja bytom: Lomnická č. 18, Levoča, za kúpnu cenu 30 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 garáže                            
vo vlastníctve nadobúdateľa.  
 T: 30.12.2018 

 Príjem:  210 eur + neoprávnené užívanie pozemku 28 eur  

5. Listom zo dňa 6.8.2018 nás požiadal p. Jozef Puška, bytom Predmestie č. 877/23, Levoča o odkúpenie 
nehnuteľnosti v lok. ul. Slavkovská, k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 2719 – zast. pl., s výmerou (cca 10 
m2) za účelom výstavby soc. zariadenia a chodby, ktoré bude súčasťou rodinného domu s. č. 877 postavenom na 
pozemku parc. č. KN-E 1200/1 a na pozemku parc. č. KN-E 1200/2. Táto časť Slavkovskej ulice má šírku cca. 5 m a 
nenachádza sa tu verejný vodovod a ani verejná kanalizácia. Mesto má na túto lokalitu spracovanú projektovú 
dokumentáciu stavby „Odvodnenie Slavkovskej ulice“, pričom  stavebný objekt SO 01 Vsakovanie sa má realizovať 
na pozemku KN-C 2719. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer tento pozemok o výmere cca 
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10 m2 zastavať prístavbou sociálneho zariadenia a chodby, ktorá bude súčasťou rodinného domu s.č. 877 postavenom 
na pozemku parc. č. KN-E 1200/1 a na pozemku parc. č. KN-E 1200/2, ktorého je spoluvlastníkom v podiele 1/12-ina. 
Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení je 20 eur/m2. 

V prípade, že MZ neschváli predaj tohto pozemku, ustanovenie § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť nájom predmetných pozemkov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Nájom časti pozemku by žiadateľovi umožnil dočasne umiestniť k rodinnému domu mobilnú toaletu, čo by 
čiastočne vyriešilo súčasné problémy s hygienou v tejto lokalite. Minimálna výška nájomného podľa Článku 22 ods. 4 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení je 2 eurá/m2/mesiac. 

Vzhľadom na zámer mesta realizovať stavbu „Odvodnenie Slavkovskej ulice“ OM odporúča MZ neschváliť predaj 
pozemku, ale riešiť vec nájmom. 

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

a) MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. Slavkovska, k. ú. Levoča, a 
to časť pozemku parc. č. KN-C 2719 – zast. pl., s výmerou cca. 10 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Jozefa Pušku, rod. Puška, nar. 16.3.1980, bytom: Predmestie č. 877/23, 
Levoča, 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, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer pozemok zastavať 
prístavbou sociálneho zariadenia a chodby, ktorá bude súčasť rodinného domu s.č. 877 postavenom na pozemku parc. 
č. KN-E 1200/1 a na pozemku parc. č. KN-E 1200/2, ktorého je spoluvlastníkom v podiele 1/12-ina, pričom touto 
prístavbou si vyrieši súčasné problémy s hygienou a zároveň problémy s únikom tepla v zimnom období. 
T: 30.12.2018 

 Príjem:  200 eur 

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

b) MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenajať nehnuteľnosť v lok. ul. Slavkovska, k. ú. Levoča, t.j časť 
pozemku parc. č. KN-C 2719 – zast. pl., s výmerou (cca 1 m2), pre Jozefa Pušku, rod. Puška, nar. 16.3.1980, bytom: 
Predmestie č. 877/23, Levoča, na dobu určitú 1 rok, za nájomné vo výške 2 eurá/m2/mesiac s tým, že nájomné bude 
uhradené v plnej výške v deň podpisu zmluvy, 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, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ na cit. 
pozemok umiestni 1ks mobilnej toalety, čo by čiastočne vyriešilo súčasné problémy s hygienou v tejto lokalite. 
T: 30.12.2018 

 Príjem:  24 eur/rok 

6. Listom zo dňa 5.8.2018 nás požiadal p. Tomáš Pástor, bytom: Torysky č. 134, okr. Levoča, o odkúpenie 
nehnuteľnosti v Torysky, t.j.  časti pozemku parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl., s výmerou cca 27 m2 a časti pozemku parc. 
č. KN-E 15 – zast. pl. , s výmerou cca 11 m2, z dôvodu realizácie vlastného prístupu k zadnej časti rodinného domu za 
účelom údržby a čistenia dažďových žľabov.  

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer na cit. pozemkoch zrealizovať vlastný prístupu k zadnej 
časti rodinného domu s.č. 134 postaveného na pozemku parc. č. KN-C 666 – zast. pl., ktorého je spoluvlastníkom 
v podiele ½-ica, z účelom údržby a čistenia dažďových žľabov. Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 
1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení je 20 eur/m2. 

Vzhľadom na to, že mesto tieto pozemky prenajíma p. Štefanovi Pollákovi za účelom ich poľnohospodárskeho 
využitia, OM neodporúča MZ schváliť ich predaj žiadateľovi.  

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

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosti v k.ú. Torysky, t.j časti pozemku parc. č. 
KN-E 14/1 – zast. pl., s výmerou cca 27 m2 a časti pozemku parc. č. KN-E 15 – zast. pl. , s výmerou cca 11 m2 podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Tomáša Pástora, rod. Pástor, nar. 
17.6.1954, bytom: Torysky č. 134, okr. Levoča, 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, ktorý spočíva v tom, že 
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žiadateľ má zámer na cit. pozemkoch zrealizovať vlastný prístupu k zadnej časti rodinného domu s.č. 134 postaveného 
na pozemku parc. č. KN-C 666 – zast. pl., ktorého je spoluvlastníkom v podiele ½-ica, z účelom údržby a čistenia 
dažďových žľabov. 
T: 30.12.2018 

 Príjem:  cca 760 eur 

7. Listom zo dňa 20.8.2018 nás požiadal p. Ján Lesňák, trvale bytom ul. Gašpara Haina č. 39, Levoča, o predaj 
nehnuteľnosti v lok. ul. Gašpara Haina k.ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 1862/2 – zast. pl., s výmerou 190 m2, 
v podiele 1/3-ina, ktorého je spoluvlastníkom (v podiele 2/3-iny) a ktorý je zastavaný stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj z dôvodu zákonného predkupného práva nadobúdateľa.  Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 
1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení je 20 eur/m2 a podľa čl. 17 ods. 3 cit. 
zásad obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho zaplatiť odplatu za užívanie pozemku za obdobie 2 roky vo 
výške 2 euro/m2/rok.  

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

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v lok. ul. Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 1862/2 – 
zast. pl., s výmerou 190 m2 v podiele 1/3-ina pre Jána Lesňáka, rod. Lesňák, nar. 8.5.1963,  trvale bytom ul. Gašpara 
Haina č. 39, Levoča, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu zákonného predkupného práva nadobúdateľa, ktorý je spoluvlastníkom 
nehnuteľnosti v podiele 2/3-iny.   
T: 30.12.2018 

 Príjem:  1 266,67eur + neoprávnené užívanie pozemku  253,33 eur 

8. Listom zo dňa 31.7.2018 nás požiadal Ing. Peter Sedlák, trvale bytom Záborské č. 439, Petrovany o predaj alebo 
nájom pozemku parc. č. KN-C 1071/2 – zast. pl., a pozemku parc. č. KN-C 1071/5 – zast. pl., ktorých súčasťou sú 
hradobné múry, vo výmere podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady a ktoré sa 
nachádzajú v tesnej blízkosti objektu Klasicistického pavilónu v lok. ul. Kukučínova. 

Mesto v r. 2016 dalo vypracovať projektovú dokumentáciu stavby „Levoča - odstránenie havarijného stavu 
hradobného a parkánového múra na východnej strane mestského opevnenia, úsek pri Kupeckej bašte a Klasicistickom 
pavilóne“ (ďalej len „stavba“). Na túto stavbu bola v roku 2017 mestu Levoča poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu 
(kapitola MK SR). V Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2017 č. MK-3709/2017/1.2 zo dňa 
5.6.2017 je v čl. 2 ods. 10 uvedené: Ak prijímateľ, ktorý je vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky, do desiatich rokov 

odo dňa poskytnutia dotácie poskytovateľom uskutoční odplatný prevod vlastníctva národnej kultúrnej pamiatky alebo 

jej časti na inú osobu, je povinný bezodkladne vrátiť poskytnutú dotáciu v plnom rozsahu na depozitný účet 

poskytovateľa. Navyše v prípade rekonštrukcie hradobného múru je prístup k nemu možný len po predmetných 
pozemkoch. Ak by došlo k ich predaju, mesto stratí prístup k hradobnému múru zo strany od hradobnej priekopy. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer pozemky na vlastné náklady 
významne zhodnotiť a terasy zrekonštruovať do 5 rokov od nadobudnutia, pričom terasy budú tvoriť ucelený celok s 
Klasicistickým pavilónom a ten bude slúžiť na podnikateľské účely.  

Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení je 30 eur/m2. 

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

a) MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľností v lok. ul. Kukučínova, k. ú. Levoča, 
a to časť pozemku parc. č. KN-C 1071/2 – zast. pl., a časť pozemku parc. č. KN-C 1071/5 – zast. pl., vo výmere podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Ing. Petra Sedláka, rod. Sedlák, nar. 
8.11.1979, trvalé bytom Záborské č. 439, Petrovany, za kúpnu cenu 30 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, ktorý spočíva 
v tom, že žiadateľ má zámer pozemky na vlastné náklady významne zhodnotiť a terasy zrekonštruovať do 5 rokov od 
ich nadobudnutia, pričom terasy budú tvoriť ucelený celok s Klasicistickým pavilónom a ten bude slúžiť na 
podnikateľské účely.  
T: 30.12.2018 

 Príjem: cca 5 580 eur 
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Ustanovenie § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, umožňuje schváliť nájom 
predmetných pozemkov z  dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer pozemky 
na vlastné náklady významne zhodnotiť a terasy zrekonštruovať do 5 rokov od ich nadobudnutia, pričom terasy budú 
tvoriť ucelený celok s Klasicistickým pavilónom a ten bude slúžiť na podnikateľské účely.   

Minimálna výška nájomného podľa Článku 22 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení je 0,30 eur/m2/rok, ak žiadateľ o nájom pozemkov preukáže, že pozemky budú významne zhodnotené 
a účel ich využitia prispeje k rozvoju mesta.   

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

b) MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľností v lok. ul. Kukučínova, k. ú. Levoča, a to 
časti pozemku parc. č. KN-C 1071/2 – zast. pl.,  o výmere 126 m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 1071/5 – zast. pl., 
o výmere 60 m2, pre Ing. Petra Sedláka, rod. Sedlák, nar. 8.11.1979, trvale bytom Záborské č. 439, Petrovany, 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, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer 
pozemky na vlastné náklady významne zhodnotiť a terasy zrekonštruovať do 5 rokov od ich nadobudnutia, pričom 
terasy budú tvoriť ucelený celok s Klasicistickým pavilónom a ten bude slúžiť na podnikateľské účely. 
T: 30.12.2018 

 Príjem:  55,80 eur/rok 

9. Listom zo dňa 27.8.2018 nás požiadal Ing. Marek Feling, bytom: J. Francisciho č. 1620/6, Levoča, o odkúpenie 
nehnuteľnosti v lok. ul. Ovocinárska v k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 7218/5 – zast. pl., s výmerou 
cca. 50 m2, za účelom úpravy nivelety – prevýšenia terénu, nasl. realizácie vjazdu a uloženia inžinierskych sieti 
k rodinnému domu. Na úpravu vjazdu a uloženie inžinierskych sieti k rodinnému domu bolo vydané stavebné 
povolenie.    

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ má zámer na citovanom pozemku 
zrealizovať úpravy terénu z dôvodu značného prevýšenia a následne si vyriešiť vjazd a uloženie inžinierskych sietí – 
prípojok k rodinnému domu.   

Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení je 20 eur/m2 a podľa ods. 6 je možné kúpnu cenu znížiť najviac o 30% v prípade značnej svahovitosti 
pozemku, ekologického zaťaženia pozemku alebo ak je pozemok dotknutý inžinierskymi sieťami alebo ochrannými 
pásmami t.j. na cenu 14 eur/m2.   

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

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosti v lok. ul. Ovocinárska k. ú. Levoča, a to  
časť pozemku parc. č. KN-C 7218/5 – zast. pl., s výmerou cca. 50 m2 podľa  geometrického plánu, ktorý si dá 
vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Ing. Mareka Felinga, rod. Feling, nar. 5.10.1984, bytom: Jána 
Francisciho č. 1620/6, Levoča, za kúpnu cenu 14 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, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ 
má zámer na citovanom pozemku zrealizovať úpravy terénu z dôvodu prevýšenia a následne si vyriešiť vjazd 
a uloženie inžinierskych sietí – prípojok k rodinnému domu.   
T: 30.12.2018 

 Príjem:  cca 700 eur 

10. Uznesením č. 13 z 34. zasadnutia MZ konaného dňa 15.02.2018 schválilo MZ predaj pozemku v k. ú. Levoča, v 
lok. ul. Predmestie - časť parcely č. KN-E 7095/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 20 m2 , ktorý bude oddelený na 
podklade geometrického plánu pre p. Viktora Kaleju, rod. Kaleja, nar. 28.10.1949, trvale bytom Predmestie 865/36, 
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 prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu s. č. 865  vo vlastníctve 
kupujúceho, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1336 k. ú. Levoča a s tým, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu 
v mesačných splátkach vo výške 20 eur/mesiac a že kupujúci zabezpečí vypracovanie geometrického plánu („GP“) na 
vlastné náklady. 

V súlade s cit. uznesením mesto listom zo dňa 02.03.2018 informovalo menovaného o potrebe zabezpečiť si na vlastné 
náklady vypracovanie GP. Menovaný však tak neurobil. V auguste sa menovaný dostavil na Mestský úrad s tvrdením, 
že má záujem vysporiadať si predmetnú časť pozemku pod rodinným domom („pozemok 1“ ) a tiež má záujem kúpiť 
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i pozemok priľahlý k jeho domu („pozemok 2“). Podľa tvrdenia menovaného mu zdravotné a finančné problémy 
nedovolili doriešiť vysporiadanie pozemkov. Na kúpu pozemkov si obstaral finančné prostriedky a dokáže náklady 
spojené s kúpou zaplatiť naraz, teda nie na splátky, ako bolo schválené skôr. Odd. majetkové preverilo situáciu na 
mieste i za účasti geodeta. Menovaný zabezpečil na vlastné náklady vypracovanie GP, ktorý spĺňa i požiadavky mesta  
a doručil ho mestu.  

V zmysle GP by mesto ostalo vlastníkom časti pozemku KN-E 7095/3, s výmerou 75 m2 , GP označenej parc. číslom 
2742/2,  teda v priestore prechodovej uličky na Slavkovskej ul. by bol v najužšom mieste zachovaný priestor šírky 5 m 
pre prechod peších a prejazd motorovými vozidlami. Zároveň šachta, do ktorej je napojených viacero subjektov by 
ostala na pozemku mesta.   

Pozemok 2 nie je možné samostatne využiť na výstavbu rodinného domu, keďže vo vzdialenosti 10 m od konca 
pozemku je široký 7 m a pri realizácii stavby sa vyžaduje dodržanie vzdialenosti min. 2 m od hranice pozemku. Preto 
pozemok 2 možno na výstavbu rodinného domu použiť len v spojení so susedným pozemkom (KN-E 1207/2), ktorého 
je menovaný podielový spoluvlastník s väčšinovým podielom (5/7-ín).          

Pozemok 1 navrhujeme predať v súlade s už schváleným uznesením MZ v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, teda ako predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa. Obsahom kúpnej zmluvy by bol záväzok kupujúceho zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie 
pozemku za obdobie, počas ktorého tento pozemok neoprávnene užíval, inak za obdobie 2 rokov spätne pred dňom 
prevodu vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok.   

Pozemok 2 navrhujeme predaj v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa schválením 3/5-ov väčšinou všetkých poslancov.  

U oboch pozemkov by výška kúpnej ceny bola 20 eur/m2  v súlade s Čl. 17, ods. 1 Zásad „na zriadenie záhrady, 

výstavbu záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáží.“    

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

a) MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Predmestie parc. č. KN-C 2742/3 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 20 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-58/2018, vyhotoveného dňa 28.08.2018 
Jánom Buríkom-GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania Nižné Repaše 39, z pozemku parc.  č. KN-E 
7095/3 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča pre p. Viktora Kaleju, rod. Kaleja, 
nar. 28.10.1949, trvale bytom Predmestie 865/36, 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 prevádzaný pozemok je 
zastavaný stavbou domu s. č. 865  vo vlastníctve kupujúceho, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1336 k. ú. Levoča. 
V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúceho zaplatiť mestu odplatu za 
neoprávnené užívanie pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 

/rok.   
 Príjem: 480 eur  (kúpna cena 400 eur + odplata 80 eur)  

T: 31.12.2018 

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

b) MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Predmestie - parc. č. 
KN-C 2742/4 – zast. pl. a nádv., s výmerou 188 m2 ,oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-
58/2018, vyhotoveného dňa 28.08.2018 Jánom Buríkom-GEODET, IČO: 33981302, s miestom podnikania Nižné 
Repaše 39,   z pozemku parc.  č. KN-E 7095/3 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. 
Levoča pre p. Viktora Kaleju, rod. Kaleja, nar. 28.10.1949, trvale bytom Predmestie 865/36, 05401 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 nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku, ktorého je žiadateľ podielový 

spoluvlastník  s väčšinovým podielom (5/7-ín) a tiež v bezprostrednom susedstve domu s. č. 865, ktorého je 
žiadateľ vlastník;          

- prevádzaný pozemok nie je možné samostatne využiť na výstavbu rodinného domu so zreteľom na jeho šírku 
a požiadavku pri výstavbe dodržať vzdialenosť 2 m od hranice pozemku; 

- prevádzaný pozemok možno na výstavbu rodinného domu použiť len v spojení so susedným pozemkom (KN-E 
1207/2), ktorého je žiadateľ podielový spoluvlastník s väčšinovým podielom (5/7-ín).          
 Príjem: 3 760 eur  

T: 31.12.2018 
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Zrušenie uznesenia: 

1. MZ na svojom zasadnutí dňa 21.06.2018 schválilo uznesenie č. 39/20, ktoré riešilo majetkoprávne vysporiadanie 
nehnuteľností vo vlastníctve Ing. Jozefa Babeja a MUDr. Aleny Babejovej. K tomuto vysporiadaniu malo dôjsť podľa 
geometrického plánu z r. 2007, ktorý však už nie je možné zapísať do katastra nehnuteľností. Vzhľadom na uvedené 
odporúčame MZ zrušiť uvedené uznesenie z 21.06.2018. 

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

MZ ruší uznesenie z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 21.6.2018, ktorým pod č. 39/20 
bol schválený predaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v lok. ul. Kežmarská cesta v k. ú. Levoča, a to časti pozemku 
parc. č. KN-C 3213/3 (diel 10) – zast. pl., s výmerou 6 m2, ktorého výmera bola pričlenená k pozemku parc. č. KN-C 
3210/2 – zast. p., s novou výmerou 228 m2, na podklade geometrického plánu č. 75/2007, vyhotoveného dňa 
18.9.2007, geodetom Jánom Buríkom, úradne overeného dňa 12.10.2007, pre Ing. Jozefa Babeja, rod. Babej, nar. 
2.3.1955 a manž. MUDr. Alenu Babejovú, rod. Harapášová, nar. 3.7.1956, obaja bytom: Lomnická č. 18, Levoča, za 
kúpnu cenu 30 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. 
Uznesenie sa ruší z dôvodu, že GP č. 75/2007 nie je možné zapísať do KN.  
T: ihneď  

Nájom hnuteľného majetku: 

1. V súvislosti s realizáciou stavby „Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ dá mesto ako investor 
uložiť do budúcej komunikácie na Ruskinovskej ulici tvárnicovú trasu telekomunikačnej chráničky (ďalej len 
„chránička“. Pôjde o dlhodobý hmotný majetok mesta, ktorý bude slúžiť na uloženie optických káblov 
poskytovateľom telekomunikačných služieb s cieľom umožniť pripojenie domácností na Ruskinovskej ul. na 
vysokorýchlostný internet a mestskú televíziu. Vzhľadom na novú výstavbu chodníka a miestnej komunikácie 
v uvedenej lokalite táto telekomunikačná infraštruktúra umožní splniť stanovený cieľ bez potreby budúcich 
rozkopávok, čím budú chránené vynaložené investičné náklady stavby „Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici 
v Levoči“. 

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

MZ schvaľuje nájom dlhodobého hmotného majetku – tvárnicovej trasy telekomunikačnej chráničky stavby „Miestna 
komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ a schvaľuje podmienky súťaže podľa predloženého návrhu, formou 
obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. 
T: 31.10.2018 

Zriadenie vecného bremena: 

1. Mestu Levoča boli doručené návrhy na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena od NDS a. s., Bratislava 
zastúpenej CLC advokátskou kanceláriou s. r. o., Bratislava. Predmetom zmluvy je zriadenie časovo neobmedzených 
vecných bremien ako vecného práva spočívajúce v povinnosti strpieť umiestnenie a prevádzku SO súvisiacich so 
stavbou diaľnice D1 Jánovce - Jablonov. Jednorazová výška odplaty za zriadené vecné bremená bola určená 
znaleckými posudkami, vyhotovenými Ing. Evou Seifertovou.  

Podľa Článku 16 ods. 2 a 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v platnom znení, mesto zaťažovanie 
nehnuteľného majetku uskutočňuje za jednorazovú odplatu vo výške minimálne 15 eur/m2 záberu. Rozsah vecného 
bremena zahŕňa aj ochranné pásmo inžinierskej stavby v zmysle osobitných právnych predpisov. Ak je vecné bremeno 
zriadené v súvislosti so stavbou, ktorej zrealizovanie je vo verejnom záujme, môže mesto v prospech investora zriadiť 
vecné bremeno za jednorazovú odplatu vo výške nižšej ako 15 eur/m2 záberu alebo bezodplatne. O výške odplaty 
rozhodne MZ.    

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

a) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného bremena v prospech 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej 
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
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geometrického plánu č. 01/12/L/066, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 23.05.2017 pod č. G1 – 106/17:  

- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7127/2 diel 4, umiestnenie 
a následnú prevádzku kanalizačného potrubia a zariadenia najmä výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, 
odborných prehliadok a odborných skúšok, rekonštrukcie (obnovy) kanalizačného potrubia a zariadenia; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknuté pozemky pešo, automobilmi, strojmi, prípadne 
inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za účelom výkonu úkonov prevádzky kanalizačného potrubia 
a zariadenia na dotknutom pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka objektu zariadenia kanalizácie objektu č. 501-00 - Kanalizácia diaľnice mimo TZ, 
neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom kanalizačného potrubia vyznačeným v geometrickom pláne, 
stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať 
terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany kanalizačného 
potrubia v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na dobu neurčitú, za 
jednorazovú odplatu vo výške 1,06 eur/m2 záberu, ktorá bola určená Znaleckým posudkom č. 182/2017, vyhotoveným 
znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  

 Príjem: 21,20 eur 

b) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného bremena v prospech 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej 
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 01/12/L/053, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 29.11.2016 pod č. G1 – 329/16:  

- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7118/1 umiestnenie a následnú 
prevádzku prípojky informačného systému diaľnice a zariadenia najmä výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, 
odborných prehliadok a odborných skúšok, rekonštrukcie (obnovy) informačného systému diaľnice; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknuté pozemky pešo, automobilmi, strojmi, prípadne 
inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za účelom výkonu úkonov prevádzky prípojky informačného 
systému diaľnice na dotknutom pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka prípojky informačného systému objektu č. 670-00 – Prípojka informačného systému diaľnice, 
neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom informačného systému diaľnice vyznačeným v geometrickom 
pláne, stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, 
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany 
prípojky informačného systému diaľnice; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na dobu neurčitú, za 
jednorazovú odplatu vo výške 1,59 eur/m2 záber, ktorá bola určená Znaleckým posudkom č. 231/2017, vyhotoveným 
znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  

 Príjem: 46,11 eur 

c) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného bremena v prospech 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej 
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 01/12/L/051, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 28.10.2016 pod č. G1 – 314/16:  

- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7118/1 umiestnenie a následnú 
prevádzku vodovodnej prípojky odpočívadla, najmä výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok 
a odborných skúšok, rekonštrukcie (obnovy) vodovodnej prípojky odpočívadla; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknutý pozemok pešo, automobilmi, strojmi, prípadne 
inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za účelom výkonu úkonov prevádzky vodovodnej prípojky 
odpočívadla na dotknutom pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka vodovodnej prípojky odpočívadla objektu č. 310-53 – Vodovodná prípojka odpočívadla, 
neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom vodovodnej prípojky odpočívadla vyznačeným v geometrickom 
pláne, stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, 
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany 
vodovodnej prípojky odpočívadla v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení neskorších predpisov; 
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v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na dobu neurčitú, za 
jednorazovú odplatu vo výške 1,64 eur/m2 záber, ktorá bola určená Znaleckým posudkom č. 232/2017, vyhotoveným 
znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  

 Príjem: 139,40 eur 

d) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného bremena v prospech 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej 
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 01/12/L/052, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 28.10.2016 pod č. G1 – 313/16:  

- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemkoch parc. č. KNC 2041/66, KNC  7118/1 a KNC 
9738 umiestnenie a následnú prevádzku prípojky NN pre ATS, najmä výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, 
odborných prehliadok a odborných skúšok, rekonštrukcie (obnovy) prípojky NN pre ATS; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknutý pozemok pešo, automobilmi, strojmi, prípadne 
inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za účelom výkonu úkonov prevádzky prípojky NN pre ATS 
na dotknutých pozemkoch; 

- bez súhlasu vlastníka prípojky NN pre ATS objektu č. 310-61 – Prípojka pre NN pre ATS, neumiestňovať nad 
objektom a ochranným pásmom prípojky NN pre ATS vyznačeným v geometrickom pláne stavby, konštrukcie alebo 
iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, 
nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany prípojky NN pre ATS 
v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na dobu neurčitú, za 
jednorazovú odplatu vo výške 1,64 eur/m2 záber, ktorá bola určená Znaleckým posudkom č. 232/2017, vyhotoveným 
znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  

 Príjem: 60,68 eur 

e) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného bremena v prospech 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej 
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 01/12/L/052, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 28.10.2016 pod č. G1 – 313/16:  

- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNE 2614 umiestnenie a následnú 
prevádzku prípojky NN pre ATS, najmä výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok 
a odborných skúšok, rekonštrukcie (obnovy) prípojky NN pre ATS; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknutý pozemok pešo, automobilmi, strojmi, prípadne 
inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za účelom výkonu úkonov prevádzky prípojky NN pre ATS 
na dotknutom pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka prípojky NN pre ATS objektu č. 310-61 – Prípojka pre NN pre ATS, neumiestňovať nad 
objektom a ochranným pásmom prípojky NN pre ATS vyznačeným v geometrickom pláne stavby, konštrukcie alebo 
iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, 
nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany prípojky NN pre ATS 
v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na dobu neurčitú, za 
jednorazovú odplatu vo výške 1,64 eur/m2 záber, ktorá bola určená Znaleckým posudkom č. 232/2017, vyhotoveným 
znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  

 Príjem: 26,24 eur 

f) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného bremena v prospech 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej 
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 01/12/L/042, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 15.07.2016 pod č. G1 – 196/16:  

- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7118/1 umiestnenie a následnú 
prevádzku 22 kV prípojky VN pre TS odpočívadlo Levoča, najmä výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, 
odborných prehliadok a odborných skúšok, rekonštrukcie (obnovy) 22 kV prípojky VN pre TS odpočívadlo Levoča; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknutý pozemok pešo, automobilmi, strojmi, prípadne 
inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za účelom výkonu úkonov prevádzky 22 kV prípojky VN pre 
TS odpočívadlo Levoča na dotknutom pozemku; 
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- bez súhlasu vlastníka 22 kV prípojky VN pre TS odpočívadlo Levoča objektu č. 310-65 – 22 kV prípojka pre VN pre 
TS odpočívadlo Levoča, neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom prípojky 22 kV prípojky VN 
vyznačeným v geometrickom pláne stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, 
neumiestňovať skládky, nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, 
rešpektovať pásma ochrany 22 kV prípojky VN v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení 
neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na dobu neurčitú, za 
jednorazovú odplatu vo výške 1,64 eur/m2 záber, ktorá bola určená Znaleckým posudkom č. 234/2017, vyhotoveným 
znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  

 Príjem: 14,76 eur 

g) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov“ zriadenie vecného bremena v prospech 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 ako oprávnenej 
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 01/12/L/060, vyhotoveného spoločnosťou GEOsys, s.r.o. Bratislava, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 23.05.2017 pod č. G1 – 101/17:  

- strpieť v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na pozemku parc. č. KNC 7113/1 umiestnenie a následnú 
prevádzku prípojky VN pre trafostanicu, najmä výkon kontroly prevádzky, údržby, opráv, odborných prehliadok 
a odborných skúšok, rekonštrukcie (obnovy) prípojky VN pre trafostanicu; 

- umožniť v nevyhnutnej miere vstup a/alebo prechod na/cez dotknutý pozemok pešo, automobilmi, strojmi, prípadne 
inými mechanizmami oprávneného z vecného bremena za účelom výkonu úkonov prevádzky prípojky VN pre 
trafostanicu na dotknutom pozemku; 

- bez súhlasu vlastníka prípojky VN pre trafostanicu objektu č. 401-00.62 – Prípojka VN pre trafostanicu, 
neumiestňovať nad objektom a ochranným pásmom prípojky VN pre trafostanicu vyznačeným v geometrickom 
pláne stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, nevysádzať trvalé porasty, neumiestňovať skládky, 
nevykonávať terénne úpravy, nevykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k objektu, rešpektovať pásma ochrany 
prípojky VN pre trafostanicu v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov; 

v súlade s § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, na dobu neurčitú, za 
jednorazovú odplatu vo výške 1,06 eur/m2 záber, ktorá bola určená Znaleckým posudkom č. 184/2017, vyhotoveným 
znalkyňou Ing. Evou Seifertovou.  

 Príjem: 237,44 eur 

2. V súvislosti so stavbou: „Levoča – VÝMENA VN KÁBLA V419 TS12– TS13“ bolo uznesením MZ č. 18 z 29. 
zasadnutia MZ konaného dňa 22.06.2017 schválené zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej 
distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, Košice ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena:  
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 2888/1 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, zapísaného na liste vlastníctva 

č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie stavebného objektu SO 01 – VN vedenie – nová trasa 
v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou LiV-EPI, s. r. o., IČO: 35 745 401, so sídlom: 
Trenčianska 56/F, 821 09 Bratislava - Ing. Repkom;  

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavebného objektu SO 01 – 
VN vedenie – nová trasa; 

- 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 vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v platnom znení a s tým, že uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude predchádzať zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     

V súlade s cit. uznesením MZ bola dňa 17.08.2017 uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
medzi mestom ako budúcim povinným z vecného bremena a VSD ako budúcim oprávneným z vecného bremena. 
Stavba bola zrealizovaná, VSD doručila mestu geometrický plán na zriadenie vecného bremena. 

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

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – VÝMENA VN KÁBLA V419 TS12– TS13“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice ako 
oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena 
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v rozsahu podľa geometrického plánu č. 220/2018 vyhotoveného dňa 25.04.2018 spoločnosťou GEODETING s. r. o., 
Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 09.05.2018 pod č. G1-132/18:  
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 2888/1 k. ú. Levoča, vo vlastníctve mesta Levoča, zapísaného na liste vlastníctva 

č. 1 k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie stavebného objektu SO 01 – VN vedenie – nová trasa;  
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného z 

vecného bremena cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavebného objektu SO 01 – 
VN vedenie – nová trasa; 

- 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 vo výške 15 eur/m2 záberu v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. -  
o majetku obcí v platnom znení.      

 Príjem: 4 080 eur  
T: 31.12.2018 

Zverenie majetku do správy: 

1. Mesto Levoča v rámci projektu „Mesto Levoča – Modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky“ 
zrealizovalo rekonštrukciu zberného dvora a zakúpilo motorové vozidlá, ktoré sú evidované v majetku mesta. 
V zmysle Zásad hospodárenia a nakladania sa majetkom mesta Levoča, môže mesto hospodáriť so svojim majetkom 
prostredníctvom mestských organizácií, ktorý môže MZ Správcovi „Protokolom“ zveriť do správy. Zverenie 
nehnuteľného majetku a hnuteľného majetku mesta nad obstarávaciu cenu 5 000 eur do správy príslušného Správcu 
schvaľuje MZ.  

Stavba a nákup manipulačnej techniky boli zrealizované a zakúpené na základe získaného nenávratného finančného 
príspevku od poskytovateľa Ministerstva životného prostredia SR, ktoré požaduje uzatvoriť „Zmluvu o prevzatí 
majetku mesta do správy“ na tento majetok medzi mestom Levoča ako jeho vlastníkom a Technickými službami mesta 
Levoča ako jeho prevádzkovateľom.   

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

MZ schvaľuje uzavretie „Zmluvy o prevzatí majetku mesta do správy“ medzi mestom Levoča ako vlastníkom 
a Technickými službami mesta Levoča, so sídlom:  Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052 ako prevádzkovateľom, 
s účinnosťou od 01.10.2018 na dobu určitú do 31.12.2023, bezodplatne. Predmetom zmluvy je úprava základných práv 
a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom prevádzkovateľa na svoje náklady, na vlastné nebezpečenstvo, 
riadne a včas vykonávať pre vlastníka služby na zabezpečenie správy stavby a manipulačnej techniky:  
 inv. č. 2/827/235 – Spevnené plochy - zberný dvor; v obstarávacej cene 99 210,93 eur; 

oprávky 4 968 eur, v zostatkovej cene 94 242,93 eur; 
 inv. č. 2/827/236 – Oplotenie so vstupnou bránou - zberný dvor; v obstarávacej cene 48 162,21 eur; 

oprávky 4 020 eur, v zostatkovej cene 44 142,21 eur; 
 inv. č. 2/827/237 – Elektrické napájanie brány - zberný dvor; v obstarávacej cene 3 180,80 eur; 

oprávky 276 eur, v zostatkovej cene 2 904,80 eur; 
 inv. č. 6/TS/1 – Rýpadlo - nakladač, v obstarávacej cene 119 604 eur; 

oprávky 23 268 eur, v zostatkovej cene 96 336 eur; 
 inv. č. 6/TS/2 – Nákladné vozidlo Piaggio PORTER MAXXI, v obstarávacej cene 43 560 eur;  

oprávky 7 865 eur, v zostatkovej cene 35 695 eur; 
 inv. č. 6/TS/3 – Nákladné vozidlo IVECO - ťahač; v obstarávacej cene 102 853,20 eur; 

oprávky 14 290 eur, v zostatkovej cene 88 563,20 eur; 
 inv. č. 6/TS/4 – Nadstavba - IVECO; v obstarávacej cene 31 311,60 eur; 

oprávky 4 350 eur, v zostatkovej cene 26 961,60 eur; 
 inv. č. 6/TS/5 – Príves na kontajner SVAN TCH18V; v obstarávacej cene 39 556,80 eur; 

oprávky 5 500 eur, v zostatkovej cene 34 056,80 eur; 
 inv. č. 6/TS/6 – Hákový kontajner vaňový 9M3; v obstarávacej cene 3 757,20 eur; 

oprávky 530 eur, v zostatkovej cene 3 227,20 eur; 
 inv. č. 6/TS/7 – Hákový kontajner vaňový 9M3; v obstarávacej cene 3 757,20 eur; 

oprávky 530 eur, v zostatkovej cene 3 227,20 eur. 
T: 31.10.2018 
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2. Mesto Levoča koncom roku 2017 ukončilo rekonštrukciu hradobného múru, prístupovej komunikácie ku kostolu v 
Závade a rozšírenie učebných priestorov v podkroví objektu na Námestí Majstra Pavla č. 48 (Základná umelecká škola 
v Levoči), ktorý je evidovaný v majetku mesta. 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:      

a) MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku v k. ú. Levoča s účinnosťou od 01.10.2018: 

 inv. č. 2/827/252 – Vstavba učebných priestorov – NMP 48 (ZUŠ), na pozemku parc. č. KNC 33, súp. č. 48, 
v obstarávacej cene 93 142,58 eur; oprávky 390 eur; v zostatkovej cene 92 752,58 eur; 

do správy Základnej umeleckej škole, Námestie Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča, so sídlom Námestie Majstra Pavla 
48, 054 01  Levoča, IČO: 37873857. 
T: 31.10.2018 

b) MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku s účinnosťou od 01.10.2018:  
 inv. č. 2/827/247 – Závada – rekonštrukcia komunikácie pri kostole, v obstarávacej cene 9 370,48 eur, oprávky 80 

eur; v zostatkovej cene 9 290,48 eur; 
 inv. č. 2/827/248 – Rekonštrukcia hradby – pri Klasicistickom pavilóne, v obstarávacej cene 6 940,58 eur, oprávky  

30 eur, v zostatkovej cene 6 910,58 eur; 
 inv. č. 2/827/249 – Rekonštrukcia hradby – pri Kupeckej bašte, v obstarávacej cene 17 684,25 eur; oprávky 74 eur, 

v zostatkovej cene 17 610,25 eur;  
 inv. č. 2/827/250 – Rekonštrukcia hradby – Pri Košickej bráne, v obstarávacej cene 13 963,58 eur, oprávky 60 eur, 

v zostatkovej cene 13 903,58 eur; 
 inv. č. 2/827/251 – Rekonštrukcia hradby – od Košickej brány smerom k Severnej bašte, v obstarávacej cene 

32 815,63 eur, oprávky 138 eur, v zostatkovej cene 32 677,63 eur;  
do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.  
T: 31.10.2018 

Dodatok k zmluve o budúcej nájomnej zmluve: 

1. Dňa 17. júla 2017 mestské zastupiteľstvo uznesením č. 6 schválilo uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o nájme. 
Predmetom zmluvy je budúci nájom časti pozemku parc. č. KN-C 3240/9 – zast. pl. a nádv. v k. ú. Levoča s výmerou 
cca 300 m2 pre hokejový klub HK Spiš Indians, Pri podkove 5, 054 01 Levoča, IČO: 42419981. Účelom nájmu je 
vybudovanie šatní a technického zázemia pre činnosť hokejového klubu. Podmienkami pre uzavretie zmluvy o nájme 
je získanie právoplatného stavebného povolenia pre HK Spiš Indians na uvedený účel, získanie dotácie na uvedený 
účel z verejných rozpočtov a doloženie geometrického plánu na predmet nájmu, ktorý má budúci nájomca zhotoviť na 
vlastné náklady. Výška nájomného bola určená na 0,30 eur/m2/rok.  

Listom zo dňa 3. augusta 2018 nás HK Spiš Indians na základe posúdenia realizovateľnosti projektu výstavby šatní 
a technického zázemia požiadal o zmenu predmetu nájmu na pozemok časť parc. č. KNC 3240/11 – zastavané plochy 
a nádvoria, s požadovanou výmerou cca 230 m2 (pozemok sa nachádza medzi administratívnou budovou a halou 
zimného štadióna). 

Odd. majetkové sa obrátilo na Technické služby Mesta Levoča ako správcu Tréningovej haly a pozemku so žiadosťou 
o vyjadrenie sa k uvedenému zámeru HK Spiš Indians. Z doručenej odpovede vyplýva, že ako správca majetku s 
predkladaným zámerom súhlasia.  

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

MZ schvaľuje uzatvorenie dodatku zmluvy o budúcej nájomnej zmluve č. ZM_016/2018 zo dňa 29.12.2017 
s hokejovým klubom HK Spiš Indians, Pri podkove 5, 054 01 Levoča, IČO: 42419981 a mestom Levoča na zmenu 
predmetu budúceho nájmu na prenájom časti pozemku parc. č. KN-C 3240/11 – zast. pl. a nádv. v k. ú. Levoča 
s výmerou cca 230 m2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostanú nedotknuté. 
T: 31.12.2018 
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Dohoda o uznaní dlhu a jeho úhrade 

1. Dňa 08.08.2018 bola mestu Levoča doručená žiadosť o schválenie splátkového kalendára od p. Márie Čonkovej, 
nar. 27.12.1973 a manžela Jozefa Čonku, nar. 10.08.1973, obaja trvale bytom Levočské Lúky č. 26. Rodina Čonková 
býva v dvojizbovom nájomnom byte na adrese Levočské Lúky č. 26, Levoča. Menovaným vznikol nedoplatok vo 
výške 1 426,64 eur (ku 31.7.2018) na nájomnom a službách spojených s užívaním vyššie uvedeného bytu (za mesiace 
3-10,12/2016, služby 2016, 2-12/2017, služby 2017 a 1-6/2018). Menovaní ani po viacnásobnom zaslaní upomienok 
nereagovali a ani nemali snahu nedoplatok splácať. V súčasnosti sa im nedoplatok zráža z dávok hmotnej núdze, ale 
mesačné nájomné neplatia, čiže nedoplatok sa im zvyšuje.  

Mesto Levoča podalo žalobu na súd o vypratanie dvojizbového bytu, ktorý užíva rodina Čonkova, a to z dôvodu 
dlhodobého neplatenia. Súd v tejto veci rozhodol o vyprataní bytu bez bytovej náhrady. Menovaní vo svojej žiadosti 
uviedli, že sú schopní mesačne splácať po 50 eur. V súčasnosti sú poberatelia dávky v hmotnej núdzi vo výške 98 eur. 
Ich príjem je nízky na to, aby boli schopní splácať dlh a zároveň aj platiť mesačne nájomné. V roku 2017 si menovaní 
taktiež podali žiadosť o splátkový kalendár, ktorý im nebol schválený (dlh vo výške 934,72 eur). Od tejto žiadosti 
z roku 2017 im dlh narástol o 690,35 eur. Vo februári 2018 si menovaní znova požiadali o splátkový kalendár, ktorý 
im nebol schválený, pretože mesto trvalo na vyprataní bytu. Okrem nedoplatku na nájomnom a službách je potrebné 
uhradiť aj trovy právneho zastúpenia a súdny poplatok. Aktuálny nedoplatok pri splátkach 50 eur mesačne by 
menovaní splácali takmer 3 roky. Na základe rozhodnutia súdu bola podaná exekúcia na vypratanie bytu, kde súdny 
exekútor začal konať v tejto veci. 

Majetkové oddelenie nesúhlasí s uzavretím dohody o uznaní dlhu a jeho úhrade a odporúča trvať na vyprataní bytu.   

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

Mestská rada odporúča primátorovi mesta Levoča schváliť  dohodu o uznaní dlhu a jeho úhrade za nedoplatok na 
nájomnom a službách spojených s užívaním bytu č. 10 (za mesiace 3-10/2016, 12/2016, služby 2016, 2-12/2017, 
služby 2017 a 1-6/2018), na adrese Levočské Lúky č. 26, súp. číslo 3267, Levoča v celkovej sume 1 426,64 eur 
a príslušenstvo pre p. Máriu Čonkovú, nar. 27.12.1973 a manžela Jozefa Čonku, nar. 10.08.1973, obaja trvale bytom 
Levočské Lúky č. 26, Levoča vo výške 50 eur mesačne uhradiť vždy do konca príslušného mesiaca.  
T: 30.09.2018 

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, 31.08.2018 



MESTO LEVOČA 

zastúpené zástupkyňou primátora mesta JUDr. Lýdiou Budziňákovou vyhlasuje v súlade so zákonom 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení § 281 až 288 
Obchodného zákonníka 

obchodnú verejnú súťaž 

o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme dlhodobého hmotného majetku mesta Levoča za 
nasledovných podmienok: 

1. Prenajímateľ (ďalej len vyhlasovateľ súťaže)  

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00 329 321 
zastúpené zástupkyňou primátora mesta Levoča JUDr. Lýdiou Budziňákovou 

2. Predmet obchodnej verejnej súťaže 

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom dlhodobého hmotného majetku – tvárnicovej 
trasy telekomunikačnej chráničky stavby „Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“, 
uloženej v pozemkoch v k. ú. Levoča parc.č. KN-C 6417/2 – trvalý trávnatý porast, KN-C 6417/4 – 
zast. pl. a nádv. a KN-E 7178/1 – zast. pl. a nádv. Tvárnicová trasa pozostáva z telekomunikačných 
chráničiek, optických rozvádzačov, účastníckych chráničiek a kontrolných šácht. 

Účelom obchodnej verejnej súťaže je uloženie optických káblov poskytovateľom telekomunikačných 
služieb s cieľom umožniť pripojenie domácností na Ruskinovskej ul. v Levoči na vysokorýchlostný 
internet a mestskú televíziu. Vzhľadom na novú výstavbu chodníka a miestnej komunikácie 
v uvedenej lokalite táto telekomunikačná infraštruktúra umožní splniť stanovený cieľ bez potreby 
budúcich rozkopávok, čím budú chránené vynaložené investičné náklady stavby „Miestna 
komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“. 

Podrobnejšie informácie o technických parametroch tvárnicovej trasy ako aj realizačný projekt stavby 
získajú záujemcovia na internetovej stránke vyhlasovateľa alebo od kontaktnej osoby vyhlasovateľa. 

3. Kontaktná osoba vyhlasovateľa 

Meno a priezvisko: Mgr. Martin Drahomirecký 
Číslo telefónu: 0911 622 444 
E-mail: martin.drahomirecky@levoca.sk 

4. Požadované náležitosti súťažného návrhu na uzavretie nájomnej zmluvy: 

Súťažný návrh na uzavretie nájomnej zmluvy musí obsahovať: 

4.1. Navrhovateľom podpísaný návrh nájomnej zmluvy 

Účastník súťaže je povinný spracovať návrh nájomnej zmluvy, ktorom uvedie nasledovné 
podstatné náležitosti: 
a) identifikačné údaje účastníka (v záhlaví zmluvy) 

 ak je účastník zapísaný v obchodnom registri, uvedie údaje zapísané v obchodnom 
registri;   

 ak je účastník súťaže zapísaný v inom ako obchodnom registri, uvedie údaje zapísané 
v inom registri; 

 ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa uvedie obchodné meno, meno a priezvisko, ako aj 
rodné priezvisko, IČO, miesto podnikania, číslo živnostenského oprávnenia, dátum 
narodenia, štátne občianstvo; 

 ak niektorým z uvedených identifikačných údajov účastník súťaže nedisponuje, možno 
ho z návrhu zmluvy vypustiť; 

b) predmet nájmu v rozsahu maximálne podľa bodu 2; 
c) dobu trvania nájomného vzťahu, ktorá je vyhlasovateľom stanovená na dobu neurčitú;  
d) výšku ročného nájomného (číslom a slovom), ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna 

výška ročného nájomného určená vyhlasovateľom na sumu 500,00 eur /rok; 
e) spôsob ukončenia nájomnej zmluvy; 
f) práva a povinností zmluvných strán,  



g) primeraný spôsob zabezpečenia plnenia povinností účastníka z nájomnej zmluvy a sankcie 
za ich porušenie;   

h) návrh nájomnej zmluvy musí byť spracovaný v slovenskom jazyku a zo strany účastníka 
riadne podpísaný oprávnenou osobou. Návrh zmluvy je potrebné predložiť v štyroch 
vyhotoveniach.  

4.2. ďalšie doklady, ak tak ustanovujú súťažné podmienky (bod 5.)  

5. Podmienky účasti v súťaži a súťažné podmienky: 

5.1. Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli mesta Levoča, webovom sídle mesta 
Levoča www.levoca.sk a v regionálnej tlači, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

5.2. Súťažné podmienky je možné získať v pracovných dňoch v sídle vyhlasovateľa, na Oddelení 
majetkovom, 2. posch., v kancelárii č. 1 alebo na webovom sídle mesta Levoča 
www.levoca.sk. 

5.3. Lehota, v ktorej možno predložiť súťažný návrh zmluvy: do XX.XX.XXXX do ............ hod. 

5.4. Súťažný návrh je potrebné predložiť v uzavretom obale s uvedením: 

5.4.1. identifikačných údajov účastníka súťaže, 
5.4.2. označenia súťaže „Neotvárať – Súťaž – prenájom tvárnicovej trasy Ruskinovská ul.“, 
5.4.3. adresy vyhlasovateľa súťaže: Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča 054 01. 

5.5. Súťažný návrh môže byť doručený osobne do podateľne Mestského úradu mesta Levoča, 
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča (v pracovných dňoch) alebo zaslaný poštou na 
adresu vyhlasovateľa súťaže. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia 
návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. Rozhodujúci je dátum a čas 
doručenia uvedený na podacej pečiatke vyhlasovateľa.  

5.6. Účastník predkladá svoj návrh v písomnej forme v slovenskom jazyku. 

5.7. Účastníci, ktorí sú právnickými osobami, sú povinní predložiť spolu so súťažným návrhom aj 
výpis z príslušného registra nie starší ako jeden mesiac. Doklad musí byť predložený 
v origináli resp. úradne overenej kópii. Ak nie je doklad v slovenskom jazyku alebo českom 
jazyku, je potrebné priložiť aj úradný preklad dokladu v slovenskom jazyku alebo jeho úradne 
overenú kópiu. 

5.8. Účastníci, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi, sú povinní predložiť spolu so 
súťažným návrhom originál resp. úradne overenú kópiu výpisu z príslušného registra, nie 
staršieho ako jeden mesiac.  

5.9. V prípade, ak to vyžadujú príslušné právne predpisy je účastník povinný predložiť spolu so 
súťažným návrhom originál resp. úradne overenú kópiu výpisu z Registra partnerov verejného 
sektora, nie staršieho ako jeden mesiac.   

5.10. Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie 
súťažných návrhov. 

5.11. Každý účastník súťaže môže podať iba jeden súťažný návrh. Návrh podaný neskôr tým 
istým účastníkom súťaže pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov ruší jeho 
predchádzajúce podané návrhy. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho 
upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov. 

5.12. Výdavky spojené s účasťou v obchodnej verejnej súťaži znáša každý účastník v celom 
rozsahu na vlastné náklady. 

5.13. V súťažnom návrhu účastník súťaže uvedie kontaktnú osobu s uvedením jej mena 
a priezviska, tel. čísla a e-mailu; účastník súťaže ďalej uvedie vlastnú korešpondenčnú 
adresu určenú na doručovanie písomností súvisiacich s obchodnou verejnou súťažou. 

5.14. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo bez uvedenia dôvodu kedykoľvek do prijatia 
návrhu vyhlasovateľom (podpisu nájomnej zmluvy štatutárnym zástupcom vyhlasovateľa) 
zrušiť túto obchodnú verejnú súťaž alebo zmeniť alebo doplniť jej podmienky. Zrušenie 
súťaže alebo zmena alebo doplnenie podmienok budú uverejnené na úradnej tabuli, na 
internetovej stránke vyhlasovateľa a oznámením v regionálnej tlači. 



5.15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž bez 
výberu súťažného návrhu. Oznámenie o odmietnutí predložených návrhov odošle 
vyhlasovateľ uchádzačom poštou do 15 dní odo dňa vyhodnotenia obchodnej verejnej 
súťaže. 

5.16. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nezahrnúť súťažný návrh do obchodnej verejnej 
súťaže v prípade nesplnenia vyhlásených podmienok súťaže alebo v prípade doručenia 
súťažného návrhu po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov. 

5.17. Výsledok obchodnej verejnej súťaže podlieha schváleniu Mestským zastupiteľstvom 
v Levoči. Vyhlasovateľ uzatvorí nájomnú zmluvu najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia 
najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy (vrátane investičnej zmluvy ako jej prílohy) 
Mestským zastupiteľstvom v Levoči. 

5.18. Minimálny obsah nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá môžu záujemcovia získať 
stiahnutím z internetovej stránky vyhlasovateľa alebo osobne od kontaktnej osoby 
vyhlasovateľa.   

 

 

               JUDr. Lýdia Budziňáková 
                                                                                     zástupkyňa primátora mesta 
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