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Zrušenie uznesenia: 

1. Mesto ako vyhlasovateľ OVS si v podmienkach súťaže pod písm. g) uznesenia č. 23 zo 41. zasadnutia MZ 
konaného dňa 20.09.2018, ktorým bol schválený predaj pozemku parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 134 m2  formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky súťaže, vyhradil právo podmienky súťaže 
meniť alebo súťaž zrušiť. 

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

a) MZ ruší  obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú na predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. 
Dolina - parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 134 m2 a to: 
- v súlade s písm. g) podmienok súťaže schválených uznesením č. 23 zo 41. zasadnutia MZ konaného dňa 
20.09.2018, ktorým bol schválený predaj tohto pozemku a podmienky súťaže; 
- v súlade s ustanovením § 283 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v platnom znení. 
T: ihneď  

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

b) MZ ruší  uznesenie č. 23 zo 41. zasadnutia MZ konaného dňa 20.09.2018, ktorým bol schválený predaj 
pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Lev. Dolina - parc. č. KN-C 6873/1 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 134 m2  formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky súťaže. 
T: ihneď 

Predaj nehnuteľností: 

1. Východoslovenská distribučná spoločnosť, a. s. (ďalej len „VSD, a. s.“) doručila mestu návrh zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve v súvislosti so zámerom realizovať stavbu „Levoča, IBV Lomnická, VN, TS, NN“. 
V zmysle ustanovení tejto zmluvy by malo dôjsť k prevodu vlastníckeho práva k časti pozemku parc. č. KN-C 
5151/2, ktorý je v súčasnosti vo vlastníctve mesta, na spol. VSD, a. s. z dôvodu výstavby kioskovej trafostanice 
na uvedenom pozemku, a to podľa geometrického plánu na porealizačné zameranie stavby, ktorý dá vyhotoviť 
spol. VSD, a. s. na vlastné náklady. 

Vzhľadom na to, že už dnes je pozemok zastavaný stavbou stĺpovej trafostanice, účelom stavby „Levoča, IBV 
Lomnická, VN, TS, NN“ je z časti nahradiť vzdušné elektrické vedenie podzemným vedením a prevádzaný 
pozemok bude čase schvaľovania prevodu vlastníckeho práva zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, 
navrhujeme zrealizovať tento prevod v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) Zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení. 

Spol. VSD, a. s. navrhuje výšku kúpnej ceny 1 euro. Keďže táto výška kúpnej ceny je v rozpore so Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení (ďalej len „Zásady“), navrhujeme MZ 
neschváliť tento predaj za cenu, navrhovanú spol. VSD, a. s., ale schváliť predaj za kúpnu cenu podľa Článku 17, 
ods. 1 Zásad na výstavbu zariadenia podnikateľského charakteru, t. j. 30 eur / m2. 

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

a) MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, v lok. Lomnická ulica, a to časť pozemku parc. č. KN-C 
5151/2 – orná pôda s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý dá vypracovať kupujúci na vlastné náklady, pre 
Východoslovenskú distribučnú, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SR, IČO: 36599361 za kúpnu cenu 1 euro; 
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 trafostanice vo vlastníctve kupujúceho. Uzavretiu kúpnej zmluvy 
bude predchádzať uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
T: 31.07.2019 

 Príjem: 1 euro 

b) MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, v lok. Lomnická ulica, a to časť pozemku parc. č. KN-C 
5151/2 – orná pôda s výmerou podľa geometrického plánu, ktorý dá vypracovať kupujúci na vlastné náklady, pre 
Východoslovenskú distribučnú, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, SR, IČO: 36599361 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 
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z dôvodu, že prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou trafostanice vo vlastníctve kupujúceho. Uzavretiu kúpnej 
zmluvy bude predchádzať uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
T: 31.07.2019 

 Príjem: podľa geometrického plánu 

Zriadenie vecného bremena (doplnenie dôvodovej správy a zmluva o budúcej zmluve): 

1. Listom zo dňa 14.01.2019 sa na Mesto Levoča obrátila Obec Spišský Hrhov so žiadosťou o uzavretie zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre účely stavebného konania vo veci realizácii stavby „Vodovod 
Spišský Hrhov“ v súlade s projektovou dokumentáciou č. 2794/2016, vypracovanou spol. ISPO spol. s r. o. 
inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov. Investorom stavby bude Obec Spišský Hrhov. Po ukončení prác 
obec zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na porealizačné zameranie vodovodu a následne by došlo 
k uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena medzi obcou ako oprávneným z vecného bremena a mestom ako 
povinným z vecného bremena v rozsahu podľa priloženého geometrického plánu. 

Po preskúmaní žiadosti, príloh a súvisiacej dokumentácie bolo zistené, že technický návrh rieši prívod vody do 
vodojemov verejného vodovodu Spišský Hrhov zo Spišského skupinového vodovodu, ktorý prevádzkuje PVPS, 
a. s. Poprad. Stavba pozostáva zo štyroch stavebných objektov: SO 01 Prívodné potrubie, SO 02 Automatická 
čerpacia stanica, SO 03 NN prípojka k AČS a SO 04 Odberné elektrické zariadenia. Celková dĺžka navrhovaného 
prívodného potrubia je 3 325 m, z toho sa v katastrálnom území Levoča nachádza časť s dĺžkou cca. 2 500 m. 
Podľa priloženej dokumentácie by stavbou malo byť dotknutých 10 pozemkov vo vlastníctve mesta. 
V zmysle Článku 16, ods. 2 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení sa 
zaťažovanie nehnuteľného majetku Mesta vecnými bremenami sa uskutočňuje zmluvne a za jednorazovú odplatu 
vo výške minimálne 15 eur/m2 záberu. Podľa ods. 4 ak má byť vecné bremeno zriadené na majetku mesta v 
súvislosti so stavbou, ktorej zrealizovanie je vo verejnom záujme alebo výrazne prispeje k rozvoju mesta, môže 
mesto v prospech investora tejto stavby zriadiť vecné bremeno za jednorazovú odplatu vo výške nižšej ako 15 
eur/m2 záberu alebo bezodplatne. O splnení požiadaviek na stavbu v zmysle tohto ustanovenia a o výške 
jednorazovej odplaty rozhodne v každom konkrétnom prípade MZ. 
Podľa priloženej dokumentácie ide v prípade SO 01 o záber v rozsahu cca. 10 000 m2 a v prípade SO 03 o záber 
v rozsahu cca. 736 m2 (dĺžka jednotlivých stavebných objektov krát šírka ochranného pásma podľa sprievodnej 
správy). Pri sadzbe 15 eur / m2 za zariadenie vecného bremena na nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta podľa 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča by mala  jednorazová odplata dosiahnuť sumu cca. 
161 040 eur. 

Vzhľadom na to, že mesto Levoča má záujem na tom, aby aj obyvatelia obce Spišský Hrhov mali bezproblémový 
prístup k verejnému vodovodu, zabezpečujúcemu kvalitnú pitnú vodu pre Spišský Hrhov, Mesto Levoča týmto 
prejavuje podporu pri realizácii stavby „Vodovod Spišský Hrhov“ a preto odporúča MZ schváliť uzavretie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu vo výške 25 000 eur. 

2. Východoslovenská distribučná spoločnosť, a. s. (ďalej len „VSD, a. s.“) doručila mestu návrh zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so zámerom realizovať stavbu „Levoča, IBV 
Lomnická, VN, TS, NN“. V zmysle ustanovení tejto zmluvy by po zrealizovaní uvedenej stavby malo dôjsť 
k bezodplatnému zriadeniu vecného bremena na časti pozemkov vo vlastníctve mesta. Obsahom vecného 
bremena je povinnosť povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho 
príslušenstva na slúžiacom pozemku tak ako to bude zakreslené v geometrickom pláne na zriadenie vecného 
bremena, ktorý dá vyhotoviť oprávnený z vecného bremena (t. j. spol. VSD, a. s.) na vlastné náklady. 

Odvolávajúc sa na Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci podpísaným medzi mestom Levoča 
a VSD dňa 26.10.2017 nás spoločnosť ENERPRO žiada o zriadenie bezodplatného vecného bremena. 

V zmysle bodu 6 Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci, uzavretého medzi mestom Levoča a VSD 
dňa 26.10.2017: „Mesto Levoča uvedomujúc si verejnoprávny charakter distribúcie elektrickej energie zohľadní, 

za dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov a právnych noriem vydávaných mestom, pri určovaní 

výšky náhrad za zriadenie vecných bremien v súvislosti s výstavbou pri obnove a rozvoji distribučnej sústavy na 

pozemkoch vo vlastníctve Mesta Levoča túto skutočnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za týmto účelom, 

rešpektujúc podmienky uvedené v predchádzajúcej vete, sa strany Memoranda dohodli, že v rámci 

majetkoprávneho vysporiadania budú vecné bremená v prípade stavieb vyvolaných zo strany Východoslovenskej 
distribučnej, a. s. alebo Mestom Levoča zriaďované bezodplatne.“ 

Podľa Čl. 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení: 
- ods. 2: „S výnimkou prípadov určených osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi sa zaťažovanie 

nehnuteľného majetku Mesta vecnými bremenami uskutočňuje zmluvne a za jednorazovú odplatu vo výške 
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minimálne 15 eur/m
2
/záberu. Rozsah vecného bremena zahŕňa aj ochranné pásmo inžinierskej stavby v zmysle 

osobitných právnych predpisov“; 

- ods. 4: „ Ak má byť vecné bremeno zriadené na majetku Mesta v súvislosti so stavbou, ktorej zrealizovanie je vo 

verejnom záujme alebo výrazne prispeje k rozvoju Mesta, môže Mesto v prospech investora tejto stavby zriadiť 

vecné bremeno za jednorazovú odplatu vo výške nižšej ako 15 eur/m
2 

záberu alebo bezodplatne. O splnení 

požiadaviek na stavbu v zmysle tohto ustanovenia a o výške jednorazovej odplaty rozhodne v každom konkrétnom 

prípade MZ“. 

Je na rozhodnutí MZ: 
- posúdiť, či zrealizovanie stavby je vo verejnom záujme alebo výrazne prispeje k rozvoju mesta; 
- určiť výšku odplaty za zriadenie vecného bremena.   

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

a) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča, IBV Lomnická, VN, TS, NN“ 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 pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, v lok. Lomnická ulica parc. č. KN-C 5118/23 

– orná pôda, KN-C 7165/3 – zast. pl. a nádv. a KN-C 5151/2 – orná pôda, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 
1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách  stavby; 

- 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, bezodplatne v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena.     

 Príjem: 0 eur.  
 T: 31.05 .2019 

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

b) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča, IBV Lomnická, VN, TS, NN“ 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 pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, v lok. Lomnická ulica parc. č. KN-C 5118/23 

– orná pôda, KN-C 7165/3 – zast. pl. a nádv. a KN-C 5151/2 – orná pôda, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 
1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) umiestnenie elektroenergetického zariadenia a jeho príslušenstva; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách  stavby; 

- 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. Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena bude predchádzať zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     

 Príjem: podľa geometrického plánu.  
 T: 31.05 .2019 

 

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 05.02.2019 


