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Nájom nehnuteľností v Hnedej priemyselnej zóne Levoča – Juh (vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže): 

1. Mestské zastupiteľstvo v Levoči dňa 21.06.2018 schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
pozemkov v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh. Ak v určenej lehote budú doručené návrhy zmlúv, bude 
potrebné ich vyhodnotiť. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:                                                        

a) MZ vyhodnocuje a prijíma návrh nájomnej zmluvy ......................... , ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh 
nájomnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na nájom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Hnedej priemyselnej zóny Levoča - Juh,  pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, 
ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 40 z 39. zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018 a podmienky 
obchodnej verejnej súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci júl a august 2018; 
T: 30.01.2019 

b) MZ vyhodnocuje a prijíma návrh investičnej zmluvy ......................... , ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh 
investičnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na nájom pozemkov, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Hnedej priemyselnej zóny Levoča - Juh,  pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky obchodnej verejnej súťaže, 
ktoré boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 40 z 39. zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018 a podmienky 
obchodnej verejnej súťaže uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na 
internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači v mesiaci júl a august 2018; 
T: 30.01.2019 

c) MZ schvaľuje  nájom pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh parc. 
č. KN-C X, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča  pre ..........., za nájomné vo výške ........., na dobu neurčitú, 
na účel ..... v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.   
T: 30.01.2019 

d) MZ schvaľuje uzavretie investičnej zmluvy so spoločnosťou ........................... na účel .................. v Hnedej 
priemyselnej zóne Levoča – Juh. 
T: 30.01.2019 

Kúpa nehnuteľností: 

1. Mesto Levoča požiadalo vlastníka pozemku Štefana Labudu o odkúpenie nehnuteľnosti v lok. Pri dolinskom moste, 
k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 6678/9 – tr. tráv. porast, s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý 
dá vyhotoviť mesto Levoča na vlastné náklady, za účelom výstavby stavby pod názvom „Cykloturistický chodník 
Levoča – Levočská Dolina, III. etapa“. Pozemok je v katastri nehnuteľnosti zapísaný na liste vlastníctva č. 5956 na 
Štefana Labudu v celosti. 

Vlastník pozemku súhlasí s odpredajom časti pozemku s výmerou podľa geometrického plánu a požaduje kúpnu cenu 
12 eur / m2 za časť pozemku, ktorý bude zastavaný stavbou a 4 eurá / m2 za  časť pozemku, ktorý nebude zastavaný 
stavbou, t. j. zvyšok smerom k Levočskému potoku. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:       

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v lok. Pri dolinskom moste v k. ú. Levoča, a to pozemok označený novým parc. č. 
KN-C 6678/16 – tr. tráv. porast, s výmerou 1016 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 6678/17 – tr. tráv. 
porast, s výmerou 281 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 67/2018, vyhotoveného dňa 
9.10.2018, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 15.10.2018, od pozemku parc. č. KN-C 6678/9 – 
tr. tráv. porast, s výmerou 3036 m2, od Štefana Labudu, rod. Labuda, nar. 19.10.1957, bytom: Levoča, J. Francisciho 
č. 170/32, pre mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 4 eur/m2 za pozemok parc. č. KN-C 6678/16 a 12 eur/m2 
za pozemok parc. č. KN-C 6678/17, za účelom výstavby stavby pod názvom „Cykloturistický chodník Levoča – 
Levočská Dolina, III. etapa“.  
T: 31.12.2019 

 Výdaj:  cca 7 436 eur 
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2. V súvislosti s prebiehajúcou rekonštrukciou verejného osvetlenia na Kláštorskej a Žiackej ulici v Levoči, ktorú 
realizuje spol. Východoslovenská distribučná, a. s. je potrebné dočasne vyriešiť umiestnenie technickej infraštruktúry 
verejného osvetlenia na spomínaných uliciach. Keďže súčasné NN elektrické vedenie je premiestňované pod zem 
a pre spol. VSD, a. s. sa stane tento majetok nepotrebný, mesto potrebuje od spol. VSD, a. s. nadobudnúť do majetku 2 
kusy podperných bodov, 5 kusov oceľových strešníkov a časť nadzemného NN vedenia v dĺžke 257 m. V opačnom 
prípade by ostalo verejné osvetlenie častí týchto ulíc nefunkčné. VSD, a. s. navrhuje kúpnu cenu vo výške 7,00 eur. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:       

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľného majetku v lok. ul. Kláštorská v k. ú. Levoča, a to 2 kusov podperných bodov (1x 
DPB, 1x JPB) vrátane časti NN nadzemného vedenia v dĺžke 257 m, a oceľových strešníkov v počte 5 kusov, od spol. 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SR, IČO: 36599361, pre Mesto Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321, za kúpnu cenu spolu 7,00 eur za účelom prevádzkovania 
verejného osvetlenia na uliciach Kláštorská a Žiacka v Levoči. 
T: 31.01.2019 

 Výdaj:  7 eur 

Predaj nehnuteľností: 

1. Na podklade uznesenia č. 31 z 27. zasadnutia MZ, konaného dňa 27.04.2017, ktorým bol schválený predaj pozemku 
v k. ú. Levoča, v lok. ul. Poľná – parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2  formou obchodnej verejnej 
súťaže, bola mestom na predaj predmetného pozemku v mesiacoch máj 2017 až február 2018 vyhlásená obchodná 
verejná súťaž (OVS).  Z dôvodu, že OVS bola dlhodobo neúspešná, uznesením č. 18 z 34. zasadnutia MZ, konaného 
dňa 15.02.2018 MZ zrušilo uznesenie č. 31 z 27. zasadnutia MZ. 

Žiadosťou zo dňa 05.11.2018 nás o kúpu predmetného pozemku požiadala p. Renáta Tománková na účel výstavby 
rodinného domu. Žiadosť odôvodňuje skutočnosťou, že v bezprostrednej blízkosti predmetného pozemku sa 
nachádzajú nehnuteľnosti – rodinný dom s. č. 836 a pozemok parc. č. KN-C 2754, ktorých vlastníkom je jej syn – 
Daniel Tománek. Žiadateľka zároveň žiada o zníženie kúpnej ceny z dôvodu, že cez predmetný pozemok prechádza 
kanalizačné potrubie. Tento predaj je možné schváliť ako zákonnú výnimku pri prevode nehnuteľností a to ako prípad 
hodný osobitného zreteľa schválením 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 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.“ 

Ustanovenie Čl. 17, ods. 6 Zásad umožňuje kúpnu cenu znížiť najviac o 30 % v prípade značnej svahovitosti pozemku, 

ekologického zaťaženia pozemku alebo ak je pozemok dotknutý inžinierskymi sieťami alebo ich ochrannými pásmami. 
Keďže predmetný pozemok je dotknutý inžinierskymi sieťami a tiež ich ochranným pásmom (kanalizačné potrubie) je 
možné v tomto prípade kúpnu cenu znížiť o 30 %, teda na 14 eur/m2, t. j. spolu 4 056 eur za celý pozemok. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:    

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Poľná – 
parc. č. KN-C 2756/4 – orná pôda, s výmerou 676 m2 , t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča pre 
Renátu Tománkovú, rod. Tománková, nar. 04.02.1973, trvale bytom Levočské Lúky 1632/58,  054 01 Levoča, 
SR, 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, spočívajúceho v tom, že: 

- MZ zrušilo uznesenie, ktorým bol schválený predaj prevádzaného pozemku formou obchodnej verejnej súťaže 
a podmienky súťaže, z dôvodu, že mestom vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj prevádzaného pozemku 
bola dlhodobo neúspešná;          

- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku, ktorého vlastníkom je 
blízka osoba žiadateľky (príbuzný v priamom rade – žiadateľkin syn);   

- prevádzaný pozemok t. č. mesto nevyužíva a nepotrebuje na plnenie svojich úloh.          
T: 31.5.2019 

 Príjem: 9 464 eur   

2. Mesto je vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 1620/7 – zast. pl. a nádv., s výmerou 68 m2 v lok. ul. Železničný 
riadok v Levoči. Tento pozemok prenechalo mesto do užívania Jozefovi Kamenickému a manž. Viere Kamenickej, 
ako nájomcom, Nájomnou zmluvou zo dňa 26.04.2006, na účel užívania ako záhrada. Menovaní nás požiadali o kúpu 
predmetného pozemku. Menovaní sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v bezprostrednom susedstve predmetného pozemku, a to: 
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- pozemku parc. č. KN-C 1620/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m2 , stavby garáže s. č. 3078 na tomto pozemku 
postavenej; 

- bytu č. 1 v bytovom dome s. č. 1141 postavenom na pozemku parc. č. KN-C 1622 a podielu priestoru na 
spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KN-C 1622.  

Tento predaj je možné schváliť ako zákonnú výnimku pri prevode nehnuteľností a to ako prípad hodný osobitného 
zreteľa schválením 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 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.“   

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:    

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Železničný riadok – parc. č. KN-C 1620/7 – zast. pl. a nádv., s výmerou 68 m2 , t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 
1 k. ú. Levoča pre Jozefa Kamenického, rod. Kamenický, nar. 08.06.1957 a Vieru Kamenickú, rod. Slobodovú, nar. 
14.02.1959, obaja trvale bytom M. Hlaváčka 175/22,  054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 

- žiadatelia užívajú prevádzaný pozemok ako nájomcovia na základe nájomného vzťahu s mestom Levoča;  
- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých sú žiadatelia 

bezpodielovými spoluvlastníkmi a to: pozemku parc. č. KN-C 1620/6 – zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m 2 

a stavby garáže s. č. 3078 na tomto pozemku postavenej a tiež bytu č. 1 v bytovom dome s. č. 1141 postavenom 
na pozemku parc. č. KN-C 1622 a podielu priestoru na spoločných častiach, spoločných zariadeniach domu 
a spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KN-C 1622;  

- prevádzaný pozemok  t. č. mesto nevyužíva a nepotrebuje na plnenie svojich úloh.     

Obsahom kúpne zmluvy bude ustanovenie o tom, že dňom nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy zanikne Nájomná 
zmluva č. 4186/06/123 zo dňa 26.04.2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 10.09.2009. 
T: 31.5.2019 

 Príjem: 1 360 eur 

3. Listom zo dňa 26.9.2018 nás požiadala p. Mária Pušková, bytom Predmestie č. 38, 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 6 
m2 za účelom výstavby žumpy pre rodinný 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 na tomto pozemku o výmere 
cca 6 m2 postaviť žumpu, na ktorú bude napojený rodinný domu s. č. 877 postavený na pozemku parc. č. KN-E 1200/1 
a na pozemku parc. č. KN-E 1200/2, a týmto si vyrieši svoj súčasný problém s hygienou. Žiadateľka je 
spoluvlastníčkou domu s. č. 877 v podiele 2/12-iny. 

Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení je 20 eur/m2. Avšak vzhľadom na to, že mesto má zámer v tejto lokalite realizovať stavbu 
„Odvodnenie Slavkovskej ulice“, OM neodporúča MZ schváliť predaj tohto pozemku p. Márii Puškovej. 

Stanovisko OM:             OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:               Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:                                                     

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. ul. Slavkovská, k. ú. Levoča, a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 2719 – zast. pl., s výmerou cca. 6 m2 podľa geometrického plánu, ktorý si dá vyhotoviť 
kupujúci na vlastné náklady, pre Máriu Puškovú, rod. Pušková, nar. 3.7.1971, bytom: Predmestie č. 38, 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 žiadateľka má zámer pozemok zastavať žumpou, 
na ktorú bude napojený rodinný dom s. č. 877, postavený na pozemku parc. č. KN-E 1200/1 a na pozemku parc. č. 
KN-E 1200/2, ktorého je žiadateľka spoluvlastníčkou v podiele 2/12-iny, výstavbou žumpy si vyrieši svoj súčasný 
problém s hygienou.  
T: 31.12.2019 

 Príjem:  60 eur  
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4. Jozef Vančo a Gabriela Vančová sú bezpodieloví spoluvlastníci nehnuteľností v lok. Fedorkin jarok v Levoči, a to 
pozemkov parc. č. KN-C 6687/65, KN-C 6687/66, KN-C 6687/119, KN-C 6687/144 a stavieb: s. č. 2084 (prístrešok) 
postavenej na pozemku parc. č. KN-C 6687/65 a s. č. 2085 (rekreačná chata) postavenej na pozemku parc. č. KN-C 
6687/66. Na podklade zistenia, že menovaní užívajú i časť pozemku parc. č. KN-C 6687/1 vo vlastníctve mesta boli 
mestom vyzvaní na majetkoprávne vysporiadanie pozemku (ďalej len „predmetný pozemok“). Na predmetnom 
pozemku, priestorovo zo strany od prístupovej cesty majú menovaní zrealizovaný prístrešok pre automobily; 
v bezprostrednom susedstve stavieb v ich spoluvlastníctve majú zrealizované stavebné úpravy, ktoré sú súčasťou 
rekreačnej chaty s. č. 2085 – vstup do chaty, prestrešenie a časť drobnej stavby s. č. 2084 využívanej ako prístrešok na 
posedenie a na uskladnenie dreva.  

Na podklade výzvy mesta nás menovaní požiadali o predaj predmetného 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“. 

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 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. Presná výmera 
predstavujúca zásah do pozemku vo vlastníctve mesta bude zrejmá až z geometrického plánu, ktorého vypracovanie si 
zabezpečia menovaní v prípade schválenia tohto zámeru predaja. 

Menovaní nemajú záujem o nájom pozemku – časť parcely č. KN-C 6687/1 – ostatné plochy, s výmerou cca 40 m2, 
zastavaného stavbou prístreška pre automobily (nezapísanej v katastri nehnuteľností) v spoluvlastníctve kupujúcich. 
Tento pozemok sa nachádza v blízkosti komunikácie (cca 3 m), nie je vylúčené že mesto ho raz bude potrebovať na 
plnenie svojich úloh. Z tohto dôvodu OM nezaujalo jednoznačne stanovisko k jeho predaju. 

Stanovisko OM:       OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:   

a) MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Fedorkin jarok – časť parcely č. KN-C 6687/1 – ostatné 
plochy, s výmerou cca 40 m2 , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Jozefa Vanča, rod. Vančo, 
nar. 08.06.1957 a Gabrielu Vančovú, rod. Kukurovú, nar. 27.11.1958, obaja trvale bytom Czauczika 1514/9, 054 01 
Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou prístrešku pre automobily (nezapísanej 
v katastri nehnuteľností) v spoluvlastníctve kupujúcich. Kupujúci zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na 
vlastné náklady. 
T: 31.5.2019 

 Príjem: podľa geometrického plánu – cca 960 eur (kúpna cena 800 + odplata za neoprávnené užívanie 
pozemku 160) 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR: 

b) MZ schvaľuje predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Fedorkin jarok – časť parcely č. KN-C 6687/1 – ostatné 
plochy, s výmerou cca 50 m2 , ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu pre Jozefa Vanča, rod. Vančo, 
nar. 08.06.1957 a Gabrielu Vančovú, rod. Kukurovú, nar. 27.11.1958, obaja trvale bytom Czauczika 1514/9, 054 01 
Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich 
a to: 
- stavebnými úpravami, ktoré sú súčasťou rekreačnej chaty s. č. 2085 – vstup do chaty, prestrešenie; 
- časťou drobnej stavby s. č. 2084 využívanej ako prístrešok na posedenie a na uskladnenie dreva; 
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. Kupujúci zabezpečia 
vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 31.5.2019 

 Príjem: podľa geometrického plánu – cca 1 200 eur (kúpna cena 1000 eur + odplata za neoprávnené užívanie 
pozemku 200 eur) 
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Zmena uznesenia: 

1. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 17 zo dňa 15.02.2018 MZ schválilo predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. 
Levočské Lúky - časť parcely č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 83 m2 , ktorý bude oddelený na 
podklade geometrického plánu pre p. Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale bytom Levočské 
Lúky 1133/49, 05401 Levoča, SR za kúpnu cenu 10 eur/m2; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že  prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu vo 
vlastníctve kupujúcej, s tým že kupujúca zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. Mesto 
menovanú dvakrát vyzvalo (v marci 2018 a v máji 2018), aby si zabezpečila vypracovanie geometrického plánu, 
menovaná nám však tento geometrický plán nedoručila. Listom zo dňa 28.11.2018 nás menovaná požiadala 
o zaplatenie kúpnej ceny na splátky, s dobou splácania 3 roky, a to z dôvodu, že jej jediným príjmom je vdovský 
dôchodok vo výške 203,62 eur/mesiac. Presnú výšku mesačných splátok nie je možné toho času určiť, keďže ešte 
nie je vypracovaný geometrický plán a preto nie je známa presná výmera prevádzaného pozemku ani celková 
výška kúpnej ceny. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom 
znení bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúcej zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie prevádzaného 
pozemku 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 MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:    

MZ schvaľuje zmenu uznesenia č. 17 z 34. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 15.02.2018, 
ktorým bol schválený predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - časť parcely č. KN-C 3759/1 – zast. pl. 
a nádv., s výmerou cca 83 m2, pre p. Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale bytom Levočské 
Lúky 1133/49, 05401 Levoča, SR a to tak, že toto uznesenie sa doplní o nasledovné:  
Kupujúca zaplatí kúpnu cenu v mesačných splátkach, s dobou splácania 3 roky a s výškou mesačných splátok 
určených ako podiel celkovej výšky kúpnej ceny a 36 mesiacov.   
T: 31.01.2019 

 Príjem: cca 1 162 eur – podľa GP (kúpna cena 830 eur  + odplata za neopráv. užívanie pozemku 332 eur) 

Zámena nehnuteľností: 

1. Mesto Levoča má zámer majkoprávne vysporiadať pozemok parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda, s výmerou 1 015 
m2, ktorého časť sa nachádza v záhrade areálu Materskej školy, a časť pod miestnou komunikáciou v lok. ul. G. Haina. 
Pozemok je v katastri nehnuteľnosti zapísaný na liste vlastníctva  č. 7539 na Mesto Levoča v podiele 41/72-in, na p. 
Mareka Ondra v podiele 1/3-ina (24/72-in), na Katarínu Strážikovú v podiele 1/24-ina (3/72-in), na RNDr. Janu 
Olejárovú v podiele 1/24-ina (3/72-in) a na Ivetu Kratochvílovú v podiele 1/72-ina. P. Marek Ondro súhlasí so 
zámenou pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda, s výmerou 1 015 m2, ktorého je spoluvlastníkom v podiele 1/3-
ina, za časť pozemku parc. č. KN-C 1865/1- zast. pl., s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť mesto 
Levoča na vlastné náklady (cca 38 m2), ktorého je vlastníkom mesto Levoča, v celosti, bez finančného vyrovnania. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že p. Ondro sa o časť pozemku 
parc. č. KN-C 1865/1 stará  tým, že ho pravidelne kosí a udržiava,  aby nevznikali skládky domového odpadu. Mesto 
po nadobudnutí pozemku parc. č. KN-E 2621/3 do svojho vlastníctva majetkoprávne vysporiada pozemky pod svojimi 
stavbami, t. j. pod miestnou komunikáciou a školskú záhradu v areáli Materskej školy na ul. G. Haina a nadobudne 
pozemok, ktorého výmera je cca. 10x väčšia ako výmera pozemku, ktorý nadobudne p. M. Ondro, a to bez finančného 
vyrovnania. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:                                         Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:       

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer zámeny nehnuteľností v lok. ul. G.Haina, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-E 2621/3 – orná pôda, s výmerou 1015 m2, ktorého spoluvlastníkom je Marek Ondro, rod. 
Ondro, nar. 23.6.1987, bytom M.R. Štefánika č.1726/16, Levoča, v podiele 1/3-ina, za časť pozemku parc. č. KN-C 
1865/1- zast. pl., s výmerou (cca 38 m2) podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť mesto na vlastné náklady 
a ktorého vlastníkom je mesto Levoča, IČO: 00329321 v celosti. Po zámene vlastníkom pozemku parc. č. KN-E 
2621/3, v podiele 1/3-ina sa stane mesto Levoča a vlastníkom časti pozemku parc. č. KN-C 1865/1 v celosti sa stane 
p. M. Ondro, bez finančného vyrovnania, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, ktoré umožňuje schváliť tento zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúci v tom, že p. M. Ondro sa o časť pozemku parc. č. KN-C 1865/1 stará tým, že ho 
pravidelne kosí a udržiava, aby nevznikli skládky domového odpadu. Mesto po nadobudnutí pozemku parc. č. KN-E 
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2621/3 do svojho vlastníctva si majetkoprávne vysporiada pozemky pod svojimi stavbami, a to pod miestnou 
komunikáciou na ul. G. Haina a v školskej záhrade v areáli Materskej školy na ul. G. Haina a tento nadobudne 
pozemok bez finančného vyrovnania, pričom jeho výmera je väčšia ako výmera pozemku, ktorý nadobudne p. Ondro.    
T: 31.12.2019 

 Príjem:  0 eur  

Predaj hnuteľného majetku: 

1. Mesto je vlastníkom použitej strešnej krytiny, ktorá bola svojho času umiestnená na streche Baziliky sv. Jakuba 
v Levoči: 
Špecifikácia: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12: 

- množstvo:  Románska 12 základná:    20 082 ks; 
                       Románska 12 hrebeňová:       246 ks; 

- spotreba: cca 11,5 ks/m2; 
- farba: prírodná červená; 
- výrobca: TONDACH, Česká republika. 

 Predaj tejto škridle bol v minulosti - v r. 2014 schválený formou obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) a to za 
kúpnu cenu 0,74 eur/ks. Výška kúpnej ceny bola v r. 2015 zmenená na 0,40 eur/ks.  Z dôvodu, že OVS bola 
dlhodobo neúspešná boli v r. 2015 zrušené uznesenia MZ, ktorým bol schválený predaj a zníženie kúpnej ceny. 
Uznesením č. 19 z 34. zasadnutia MZ konaného dňa 15.02.2018 MZ opätovne schválilo  predaj použitej strešnej 
krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči a minimálnu výšku ponúknutej kúpnej ceny: 0,30 eur/ks. Z dôvodu, že počas 
vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže neprejavil o kúpu strešnej krytiny nikto záujem a mestu nebol doručený žiadny 
návrh kúpnej zmluvy bolo uznesením č. 27 z 39. zasadnutia MZ konaného dňa 21.06.2018 zrušené uznesenie č. 19, 
ktorým bol schválený predaj škridle. 

Keďže škridla je toho času umiestnená na voľnom priestranstve v areáli Hnedej priemyselnej zóny v Levoči, kde nie je 
chránená pred pôsobením poveternostných vplyvov a počas zimných mesiacov hrozí, že dôjde k jej znehodnoteniu 
navrhujeme na  predaj škridle opätovne vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž v súlade s ust. § 9a, ods. 1, písm. a) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení so stanovením minimálnej výšky kúpnej ceny na 0,10 eur/ks.   

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:    

MZ schvaľuje predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky  sv. Jakuba v Levoči - špecifikácia: 
- PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12: Románska 12 základná a Románska 12 hrebeňová; 
- spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; 
- 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 schvaľuje tieto podmienky súťaže: 

a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne: 0,10 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 do podateľne 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  internet. stránke 

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. 
T: 31.12.2019 

 Príjem: v závislosti od počtu predaných ks (minimálne 2 032,8 eur pri predaji všetkých kusov)   
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Nájom nehnuteľností: 

1. Listom zo dňa 12.10.2018 sa na Mesto Levoča obrátilo Združenie turizmu Levoča so žiadosťou o dlhodobý nájom 
časti pozemku v k. ú. Levoča v lokalite Javorina (Marčulina). Účelom nájmu je výstavba turistickej rozhľadne a jej 
bezodplatný prevod na mesto po uplynutí doby nájmu (20 rokov). Ide o časť lesného pozemku vo vlastníctve mesta 
s výmerou 100 m2. Žiadateľ plánuje realizovať výstavbu rozhľadne z vlastných a cudzích zdrojov bez nutnosti 
spolufinancovania zo strany mesta. 

Podľa písomného stanoviska spol. Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. ako správcu tohto majetku ide o lesný pozemok 
s lesnými porastmi, kategorizovanými ako ochranné lesy. Konkrétne ide o vysokohorské lesy pod hornou hranicou 
stromovej vegetácie, ktoré plnia funkcie ochrany nižšie položených lesov a lesy na exponovaných horských svahoch 
pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom. Stavba sa by sa mala nachádzať v ochrannom pásme vodárenského 
zdroja II. stupňa a prístup k nej bude možný po lesných cestách z Levoče a Torysiek, ktoré sú v súčasnosti v zlom 
technickom stave. Navyše z predpokladanej realizácie výstavby vyplýva nutnosť odlesnenia pozemku priamo pod 
stavbou ako aj v jej bezprostrednom okolí vrátane terénnych úprav pod stavbou a na prístupovej komunikácii. 

Z uvedeného vyplýva, že v prípade schválenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve medzi Mestom Levoča ako 
prenajímateľom a Združením turizmu Levoča ako nájomcom na prenájom časti lesného pozemku na účel výstavby 
turistickej rozhľadne bude mesto ako vlastník musieť požiadať o dočasné vyňatie časti tohto pozemku s výmerou 100 
m2 z plnenia funkcií lesov a nahradiť stratu mimoprodukčných funkcií. V ochranných lesoch sa táto sadzba zvyšuje na 
dvojnásobok základnej sadzby. 

Ako sa ďalej uvádza v stanovisku správcu, v tejto lokalite majú najväčšie zastúpenie porasty s vekom do 20 rokov, 
ktoré sú najrizikovejšie z hľadiska vzniku a šírenia celoplošných korunových požiarov. Prípadný požiar výrazne 
urýchľujú ľahko horľavé porasty tráv, pásy uhádzanej haluziny a ťažbových zvyškov. Bezprostredne v okolí 
navrhovanej rozhľadne a prístupových trás sa nachádza cca. 200 ha takýchto porastov. 

V súvislosti s uvedeným zámerom správca považuje navrhovanú rozhľadňu za potenciálne významný a atraktívny 
turistický objekt, zároveň však upozorňuje na zvýšenie týchto rizík: 

- Zvýšenie ohrozenia porastov požiarmi pri zakladaní ohnísk a odhadzovaní ohorkov; 
- Zvýšenie ohrozenia účastníkov premávky na lesnej ceste pri stretoch turistov a motorových vozidiel na 

prístupových lesných komunikáciách; 
- Možný nárast porušenia zákazu podľa § 31, písm. d) Zákona o lesoch, t. j. jazdy alebo státia motorových vozidiel, 

motocyklov, skútrov, motorových trojkoliek alebo štvorkoliek a zákazu vjazdu na bicykli alebo na koni mimo 
lesnej cesty alebo vyznačenej trasy; 

- Možný nárast ostatných zakázaných činností v lese podľa § 31 Zákona o lesoch (zakladanie otvoreného ohňa, 
fajčenie alebo odhadzovanie horiacich alebo tlejúcich predmetov v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 
vstupovanie do lesných porastov s vykonávanou ťažbou, rušenie pokoja, znečisťovanie lesných pozemkov, voľné 
púšťanie psov, neoprávnené používanie alebo poškodzovanie lesných pozemkov, lesných porastov, stromov 
a stavieb a zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu. 

Z hľadiska rozvoja a podpory cestovného ruchu a zvýšenia atraktivity Mesta Levoča správca považuje zámer výstavby 
rozhľadne v Levočských vrchoch za zaujímavý a tomuto zámeru deklaruje podporu. Avšak z hľadiska umiestnenia 
rozhľadne považuje lokalitu Javorina za rizikovú a nie veľmi vhodnú. Správca v závere svojho stanoviska odporúča 
zvážiť aj iné lokality s čo najmenším negatívnym vplyvom na les, s ľahšou dostupnosťou a napojením na už existujúcu 
cestnú a turistickú infraštruktúru. 

Ustanovenie § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že žiadateľ realizáciou svojho zámeru (výstavba 
turistickej rozhľadne) pozemok významne zhodnotí a účel jeho využitia významne prispeje k rozvoju mesta. Podľa 
Článku 22 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení minimálna výška 
nájomného je 0,30 eur / m2 / rok. 

V prípade, že MZ schváli uzavretie tejto zmluvy, mesto ako vlastník dá na vlastné náklady vypracovať geometrický 
plán na oddelenie pozemku a jeho dočasné vyňatie z plnenia funkcií lesov. Následne dá mesto vypracovať znalecký 
posudok za účelom vyčíslenia straty mimoprodukčných funkcií lesa v súvislosti s jeho dočasným vyňatím z plnenia 
funkcií lesov. Po skompletizovaní ďalšej potrebnej dokumentácie sa mesto obráti na príslušný úrad so žiadosťou 
o vyňatie pozemku z plnenia funkcií lesov a v prípade kladného stanoviska uhradí stratu mimoprodukčných funkcií 
lesa. Až po zmene druhu využitia pozemku z lesného pozemku na ostatnú alebo zastavanú plochu bude možné 
predložiť do orgánov mesta návrh na uznesenie, ktorým MZ schváli uzavretie nájomnej zmluvy. Až táto zmluva bude 
nájomcu oprávňovať požiadať o vydanie stavebného povolenia na stavbu rozhľadne. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR: 
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MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer prenajať nehnuteľnosť v lok. Javorina - Marčulina, k. ú. 
Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-E 6491/1 – lesný pozemok s výmerou cca. 100 m2 podľa geometrického plánu, 
ktorý si dá žiadateľ vyhotoviť na vlastné náklady, pre Združenie turizmu Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, 
SR, IČO: 36157228, na dobu určitú 20 rokov, za nájomné 0,30 eur / m2 / rok na účel výstavby turistickej rozhľadne 
a jej bezodplatný prevod do vlastníctva mesta po uplynutí doby nájmu v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že 
žiadateľ realizáciou svojho zámeru (výstavba turistickej rozhľadne) pozemok významne zhodnotí a účel jeho využitia 
významne prispeje k rozvoju mesta. 
T: 30.06.2019 

 Príjem: cca. 30 eur / rok podľa geometrického plánu 

Zmluva o zriadení vecného bremena:  

1. V súvislosti so stavbou: „Samoobslužná umyvárka Levoča“ bolo uznesením MZ č. 29 z 34. zasadnutia MZ 
konaného dňa 15.02.2018 schválené zriadenie vecného bremena v prospech  spoločnosti ReFriX, s. r. o., IČO: 
45 403 741, so sídlom: Pod traťou 9, 060 01 Kežmarok (ďalej len „spoločnosť ReFrix“) 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 pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2352/1 a parc. č.  KN-C 2358/3 

vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie kanalizačnej prípojky v súlade so situáciou vypracovanou Ing.  Denisou Tóth; zodp. projektant: Ing. 
Miroslav Mačičák, Slavkovská 19, Kežmarok v novembri 2017 a technickou správou z januára 2018;    

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách kanalizačnej prípojky; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej osobe  vo výkone jeho 
práv z vecného bremena, 

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.      

V súlade s cit. uznesením MZ bola dňa 19.03.2018 uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
medzi mestom ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou ReFrix ako budúcim oprávneným 
z vecného bremena. Kanalizačná prípojka bola zrealizovaná na podklade ohlásenia drobnej stavby vydaného Mestom 
Levoča, stavebným úradom pod č. SÚ 2232/22672/2018 dňa 16.07.2018. Spoločnosť Refrix doručila mestu 
geometrický plán na zriadenie vecného bremena. Podľa tohto geometrického plánu je rozsah vecného bremena 257 m2  

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR: 

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Samoobslužná umyvárka Levoča“  zriadenie vecného bremena v prospech 
spoločnosti ReFriX, s. r. o., IČO: 45 403 741, so sídlom: Pod traťou 9, 060 01 Kežmarok 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 pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. ul. Pri podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2351/12, parc. č. KN-C 2352/1 

a parc. č.  KN-C 2358/3 vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace 
pozemky“) umiestnenie kanalizačnej prípojky v rozsahu podľa geometrického plánu č. 64/2018 vyhotoveného 
dňa 01.10.2018 Ing. Petrom Garnekom  - GEODET, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, 052 01 
Spišská Nová Ves, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 10.10.2018 pod č. G1-
312/18;   

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách kanalizačnej prípojky; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej osobe  vo výkone jeho 
práv z vecného bremena, 

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.      
T: 31.5.2019 

 Príjem: 3 855 eur  
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Zmluva o poskytovaní služieb: 

1. Mesto Levoča malo so spol. Cleerio SK, s. r. o. uzavretú zmluvu o dielo a poskytovaní servisných služieb, v zmysle 
ktorej mesto využívalo služby webovej mapovej aplikácie. Dňa 27.04.2018 mesto doručilo spol. Cleerio SK, s. r. o. 
výpoveď tejto zmluvy, pričom výpovedná doba uplynula dňa 31.10.2018. Vzhľadom na to, že takáto alebo podobná 
mapová aplikácia je nevyhnutná na efektívnu správu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, navrhujeme uzavrieť 
zmluvu o poskytovaní služieb so spol. MAPA Slovakia Digital, s. r. o., na základe ktorej bude mesto môcť využívať 
špecifický softvérový produkt s názvom „mOBEC verzia 2.0“, určený na vizualizáciu katastra, územného plánu, 
inžinierskych sietí, inštitúcií a iných dát na podklade digitálnych máp obce. 

Súčasne s touto zmluvou je nevyhnutné uzavrieť aj zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov, ktorou mesto 
poverí spol. MAPA Slovakia Digital, s. r. o. spracovávaním osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a radu EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 

Cena za poskytnutie služieb používania služieb bola určená dohodou zmluvných strán na sumu 748,80 eur ročne 
s DPH. Ide o rovnakú sumu, akú mesto doteraz uhrádzalo spol. Cleerio SK, s. r. o. Výhodou produktu „mOBEC verzia 
2.0“ je okrem iného predovšetkým neustála aktualizácia dát z katastra nehnuteľností (predtým 1x mesačne), čo 
prispeje k efektívnejšej práci bez nutnosti overovania si aktuálnosti informácií prostredníctvom iných služieb 
(Katastrálny portál ÚGKK SR alebo Kataster nehnuteľností ZBGIS). 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR: 

MZ schvaľuje uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, 
SR, IČO: 00329321 ako Objednávateľom a spol. MAPA Slovakia Digital, s. r. o., Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava, 
SR, IČO: 45 325 600 ako  Poskytovateľom. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú tri roky, pričom ak počas doby 
trvania zmluvy nedôjde k jej ukončeniu zmluvnými stranami, doba trvania zmluvy sa automaticky predlžuje o ďalší 
rok až do doby jej ukončenia ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Zmluvu je zároveň možné ukončiť písomnou 
výpoveďou i bez udania dôvodu. 

V zmysle tejto Zmluvy sa Poskytovateľ zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa nasledovné služby: 
a) Poskytnúť sublicenciu k Dielu v dohodnutom rozsahu podľa tejto zmluvy. 
b) Poskytnúť prístup na svoj server, prostredníctvom ktorého bude Dielo sprístupnené v zmysle tejto zmluvy. 
c) Implementovať a importovať digitálne mapy a databázy dodané Objednávateľom tak, aby sa dali prehliadať vo 

forme sprístupnenia Diela v rozsahu uvedenom v čl. III. tejto zmluvy. 
d) Zaškoliť zamestnancov Objednávateľa v priestoroch jeho sídla. 
e) Prostredníctvom Diela sprístupniť Objednávateľovi elektronické služby katastra v správe Úradu geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky. 
f) Vykonať jedenkrát ročne aktualizáciu digitálnych máp a databáz dodaných Objednávateľom (ďalej v texte aj ako 

„aktualizácie Diela“). Pre vylúčenie pochybností sa v zmysle tejto zmluvy rozumie pod pojmom aktualizácia Diela, 
výlučne taký zásah do Diela, ktorý nie je updatom, zmenou ani rozšírením Diela. 

g) V prípade osobitného písomného dojednania uskutoční Poskytovateľ update/zmenu/rozšírenie Diela, pričom cena 
takejto úpravy diela, bude dojednaná vždy osobitne. Pre vylúčenie pochybností sa v zmysle tejto zmluvy pod 
pojmom update diela rozumie akékoľvek nasadenie novej funkcionality alebo zmena existujúcej funkcionality 
alebo iné spracovanie alebo akákoľvek iná úprava alebo zmena Diela oproti Prílohe č. 1 (ďalej aj „update Diela“). 

Objednávateľ sa podľa tejto zmluvy zaväzuje: 
a) Dodať v zmysle tejto zmluvy Poskytovateľovi na vlastné náklady a zodpovednosť digitálne mapy a databázy bez 

právnych a faktických vád a to ako k začatiu poskytovania služieb tak aj jedenkrát ročne k vykonaniu aktualizácie 
Diela.  

b) Zabezpečiť si na vlastné náklady a zodpovednosť doménu, prostredníctvom ktorej budú vykonávané služby 
Poskytovateľa.  

c) Uhradiť Poskytovateľovi za riadne odovzdané služby dojednanú odmenu vo výške 748,80 eur ročne s DPH. 
T: 31.03.2019 

 Výdaj: 748,80 eur / ročne 

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov: 

1. Mesto Levoča malo so spol. Cleerio SK, s. r. o. uzavretú zmluvu o dielo a poskytovaní servisných služieb, v zmysle 
ktorej mesto využívalo služby webovej mapovej aplikácie. Dňa 27.04.2018 mesto doručilo spol. Cleerio SK, s. r. o. 
výpoveď tejto zmluvy, pričom výpovedná doba uplynula dňa 31.10.2018. Vzhľadom na to, že takáto alebo podobná 
mapová aplikácia je nevyhnutná na efektívnu správu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, navrhujeme uzavrieť 
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zmluvu o poskytovaní služieb so spol. MAPA Slovakia Digital, s. r. o., na základe ktorej bude mesto môcť využívať 
špecifický softvérový produkt s názvom „mOBEC verzia 2.0“, určený na vizualizáciu katastra, územného plánu, 
inžinierskych sietí, inštitúcií a iných dát na podklade digitálnych máp obce. 

Súčasne s touto zmluvou je však nevyhnutné uzavrieť aj zmluvu o poverení spracúvaním osobných údajov, ktorou 
mesto poverí spol. MAPA Slovakia Digital, s. r. o. spracovávaním osobných údajov v zmysle čl. 28 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a radu EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR: 

MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o poverení spracúvaním osobných údajov medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra 
Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 ako Prevádzkovateľom a spol. MAPA Slovakia Digital, s. r. o., 
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava, SR, IČO: 45 325 600 ako Sprostredkovateľom. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 
trvania Zmluvy o poskytovaní služieb a jej predmetom je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom 
spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 28 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v zmysle § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za podmienok a v rozsahu dohodnutom v tejto 
Zmluve.  
T: 31.03.2019 

 Výdaj: 0 eur  

Zverenie majetku do správy: 

1. Mesto Levoča ukončilo rekonštrukciu – technické zhodnotenie administratívnej budovy (kocka) súp. č. 982 
umiestnenej na pozemku parc. č. KNC 3222 – 1. PP pre zriadenie futbalových šatní. Majetok majú v správe TS mesta 
Levoča a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča ďalší majetok do správy príslušného 
Správcu schvaľuje MZ. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:      

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení zverenie dlhodobého hmotného majetku inv. č. 2/827/119/C – TZ – 1. PP Športovcov 8 (kocka) – 
umiestnenom na pozemku parc. č. KNC 3222 v objekte súp. č. 982, v obstarávacej cene 112 298,72 eur, oprávky 468 
eur; v zostatkovej cene 111 830,72 eur do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, 
IČO: 35528052 s účinnosťou od 01.01.2019. 
T: 31.03.2019 

2. Po ukončení výstavy v priestoroch Galérie mesta Levoča, autori Peter Lipkovič, Košice, Palo Macho, Bratislava 
a Petr Veselý, Brno, darovali mestu Levoča bezodplatne svoje diela. Autor P. Lipkovič ocenil svoje dielo na hodnotu 
1000 eur, P. Macho na 3000 eur a P. Veselý na 1500 eur.  

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK.  

Primátor mesta po prerokovaní v MR schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení zverenie majetku: 

- inv. č. G/1/24 – obraz - tempera na papieri „Vietor“, autor Peter Lipkovič, Košice, 1 ks, vstupná cena 1 000 eur; 
- inv. č. G/1/25 – sklený objekt - „Prvý lúč svetla“, autor Palo Macho, Bratislava, 1 ks, vstupná cena 3 000 eur; 
inv. č. G/1/26 – obraz – „Záblesk vlasové čáry na břevně“, autor Petr Veselý, Brno, 1 ks, vstupná cena 1 500 eur; 
do správy Mestskému kultúrnemu stredisku mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 54, IČO: 
42080312. 
T: 31.03.2019 

Odňatie správy majetku: 

1. Vzhľadom na skutočnosť, že k 31.12.2018 zaniká Levočská mestská knižnica a jej činnosť v plnom rozsahu 
preberie subjekt Prešovského samosprávneho kraja, je potrebné odňať správu zvyšného majetku, ktorý MsKS 
nadobudla v mesiacoch máj – november 2018. Ide výlučne o knižničný fond v rozsahu 352 kusov kníh v obstarávacej 
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cene spolu 3 136,96 eur. Správa ostatného majetku knižnice bola MsKS odňatá Uznesením č. 20 z 37. zasadnutia MZ 
v Levoči, konaného dňa 26.04.2018. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK.  

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení odňatie správy majetku s účinnosťou od 01.01.2019:  

Majetok obstaraný z bežného transferu: 
Účet – 754 Knižničný fond, spolu v obstarávacej cene 3 136,96 eur, v zostatkovej cene 3 136,96 eur; v hodnote 
evidovanej v podsúvahovej evidencii 3 136,96 eur; 
zo správy Mestského kultúrneho strediska mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 54, IČO: 
42080312. 
T: 31.01.2019 

 

 

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 10.12.2018 


