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Zmena uznesenia MZ č. 13/3 zo dňa 14.02.2019: 

1. Mestské zastupiteľstvo dňa 14.02.2019 prijalo uznesenie č. 13/3, ktorým schválilo uzatvorenie dodatku č. 3 
k Nájomnej zmluve č. 17964/2016/OM/1 zo dňa 31.03.2016, uzatvorenej medzi mestom Levoča a Levočským 
kreatívnym spolkom o. z. Levoča  na prenájom nebytových priestorov na prízemí objektu s. č. 2, Námestie Majstra 
Pavla č. 2, Levoča. 

Po posúdení návrhu na zriadenie kaviarne Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Poprade vznikla 
požiadavka na rozšírenie prevádzkových priestorov kaviarne o šatňu pre zamestnancov a príručný sklad. Z toho 
dôvodu je potrebné rozšíriť podnájom o 50% plochy m. č. 1.16 o výmere 5,55 m2 na šatňu zamestnancov 
a o podnájom časti m. č. 1.06 o výmere 2,72 m2 na zriadenie skladu.   

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

MZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17964/2016/OM/1 zo dňa 31.3.2016, predmetom 
ktorého budú tieto zmeny:  

Článok IV. Účel nájmu, ods. 1 znie:  

1. Prenajímateľ prenecháva Nájomcovi Premet nájmu do odplatného užívania za účelom usporiadávania stáleho 
jarmoku, tvorivých dielní, workshopov, eventov, búrz, trhov a výstav umelcov i remeselníkov. Miestnosť č. 1.05 
a časti miestnosti 1.02, 1.04, 1.13, 1.14, 1.06 a 1.16 o celkovej výmere 49,21 m2 Prenajímateľ prenecháva 
Nájomcovi do odplatného užívania na účel zriadenia kaviarne, ktorú bude prevádzkovať podnájomník, s ktorým 
Nájomca uzatvorí Zmluvu o podnájme.   

Článok VI. Nájomné a jeho splatnosť ods. 1 a 2 znejú:  

1. Nájomné za Predmet nájmu uvedený v článku III. bod 2 tejto Zmluvy je dohodou zmluvných strán určené  na 
sumu 5 634,65 eur (slovom: Päťtisícšesťstotridsaťštyri eur a šesťdesiatpäť centov) ročne. Nájomca je povinný 
platiť nájomné až za obdobie odo dňa prevzatia Predmetu nájmu do užívania. 

2. Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných čiastkach v sume 
469,55 eur (slovom: Štyristošesťdesiatdeväť eur a päťdesiatpäť centy), splatných vždy do posledného dňa 
príslušného mesiaca. 

Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17964/2016/OM/1 zo dňa 31.3.2016 bude uzatvorený až po splnení týchto 
podmienok: 

- k zmene účelu užívania stavby vydajú príslušné orgány štátnej správy kladné stanoviská; 
- stavebný úrad vydá rozhodnutie o zmene v spôsobe užívania stavby na kaviareň v m. č. 1.05; 
- podnájomník nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených na prípadné zmeny na veci. 

T:  30.04.2019  

 

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 24.04.2019 

 

 


