
1 

 

MESTO LEVOČA 
 
 
 
 

Predmet rokovania: Kúpa nehnuteľností 
Predaj nehnuteľností 
Zámena nehnuteľností 
Predaj hnuteľného majetku 
Nájom nehnuteľností 
Nájom hnuteľného majetku 
Dodatok k nájomnej zmluve 
Zmluva o zriadení vecného bremena 
Zrušenie uznesenia 
Zverenie majetku do správy 
Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie 
Ukončenie nájmu bytu 
Pridelenie bytu 

    Nájom nebytových priestorov 
    Schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže – nebytové priestory 
 
 
 
 

Pre:   Mestskú radu  – 16.04.2019 
   
 
 
 
 
 
 

Predkladá:  Mgr. Martin Drahomirecký            
 
 
 
 
 
 
 

Spracovateľ: Mgr. Martin Drahomirecký 
JUDr. Martina Galliková 

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

Na vedomie:  Primátor mesta 
Zástupca primátora mesta 
Prednosta mestského úradu 

    Hlavný kontrolór mesta  
    Právny útvar 
 
 

V Levoči:  12.04.2019 



2 

 

Kúpa nehnuteľností: 

1. Mesto Levoča má zámer realizovať stavbu pod názvom „Levoča – rekonštrukcia a obnova ulíc, Sadová 
ulica“  (ďalej len „stavba“). Na túto stavbu bola vypracovaná projektová dokumentácia (ďalej len „PD“), podľa 
ktorej bolo zistené, že dôjde k zásahu do pozemku parc. č. KN-C 1074/2. Následne dalo mesto vypracovať 
geometrický plán č. 74/2018 (ďalej len „GP č. 74/2018“) na oddelenie pozemkov KN-C 1074/57 a 1074/58. 

Listom zo dňa 27.2.2019 Mesto Levoča požiadalo Slovenskú správu ciest, Investičnú výstavbu a správu ciest 
Košice o odkúpenie pozemkov v lok. ul.  Sadová, k. ú. Levoča, označených novým parc. č. KN-C 1074/57 – zast. 
pl., s výmerou 3 m2 a KN-C 1074/58 - zast. pl., s výmerou 10 m2, (ďalej len „pozemky“), ktoré boli oddelené na 
podklade GP č. 74/2018, od pozemku parc. č. KN-C 1074/2 – zast.pl., o výmerou 9 554 m2 a ktorý je vedený 
Okresným úradom v Levoči, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 1973 na SR - Slovenskú správu ciest 
Bratislava, v celosti. Na citované pozemky bol vypracovaný Znalecký posudok č. 9/2019 zo dňa 16.02.2019, 
ktorý vyhotovil Ing. Ján Baculák, znalec v odbore stavebníctva. Hodnota pozemkov podľa posudku je 366 eur.   

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko  MR:     

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v  lok. ul. Sadová, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. 
KN-C 1074/57 – zast. pl., s výmerou 3 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1074/58 - zast. pl., 
s výmerou 10 m2, (ďalej len „pozemky“), ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 74/2018, ktorý 
vyhotovil dňa 09.01.2019 geodet Ľudovít Muránsky a ktorý bol úradne overený dňa 22.01.2019 pod č. G1-
6/19GP, od pozemku parc. č. KN-C 1074/2 – zast.pl., o výmerou 9 554 m2 a ktorý je vo vlastníctve SR - 
Slovenskej správy ciest Bratislava, v celosti, IČO: 00003328, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 
366 eur, určenú Znaleckým posudkom č. 9/2019 zo dňa 16.2.2019, ktorý vyhotovil Ing. Ján Baculák, znalec 
v odbore stavebníctva, za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou „Levoča – 
rekonštrukcia a obnova ulíc, Sadová ulica“.   
T: 31.12.2020 

 Výdaj: 366 eur 

2. Mesto má zámer realizovať v lok. Levočská Dolina stavbu „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na 
Levočskej Doline“, stavebný objekt: „Miestna komunikácia Levočská Dolina – Južná“. Keďže predmetná stavba 
má byť zrealizovaná i na pozemkoch vo vlastníctve iných subjektov ako mesto, je potrebné v tejto časti pozemky 
majetkoprávne vysporiadať (MPV). Ide o: 

a) pozemok parc. č. KN-C 6857/3 – záhrada, s výmerou 104 m2 ; zapísaný na liste vlastníctva č. 317 – podieloví 
spoluvlastníci: Mária Bartková, Lev. Dolina (spoluvlastnícky podiel ½-ica: zomrela vo februári 2019; MPV bude 
možné realizovať až po skončení dedičského konania) a Peter Bartko, Lev. Dolina (spoluvlastnícky podiel ½-ica: 
na tento podiel je vedená exekúcia; menovaný dlžnú sumu spláca exekútorovi; navrhujeme uzavrieť Zmluvu 
o budúcej kúpnej zmluve, ktorá bude právnym podkladom na preukázanie práva k nehnuteľnosti pre účely 
vydania stavebného povolenia s tým, že riadna kúpna zmluva sa uzavrie až po ukončení exekúcie a jej výmazu 
z listu vlastníctva. Menovaný súhlasil s kúpnou cenou 5 eur/m2).    

b) pozemky: parc. č. KN-C 6858/8 – záhrada, s výmerou 347 m2  a parc. č. KN-C 6841/3 – trv. tr. porasty, 
s výmerou 83 m2; zapísané na liste vlastníctva č. 2288 – vlastník MVDr. Jozef Keller, Levoča.  

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR: 

a) MZ schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku parc. č. KN-C 6857/3 – záhrada, s výmerou 104 m2, 
s veľkosťou ½ -ica, v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 317, k. ú. Levoča, od p. Petra Bartka, rod. Bartko, nar.: 03.01.1972, trvale bytom Levočská Dolina 
1032/7, Levoča, SR, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok, ktoré sú obsahovými náležitosťami  
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorú zmluvné strany medzi sebou uzavrú: 

- Výška kúpnej ceny: 5 eur/m2; 
- Doba, do ktorej bude uzavretá kúpna zmluva, bude určená lehotou najneskôr do 30 dní po výmaze všetkých 

exekučných záložných práv, vzťahujúcich sa k predmetnému pozemku; 
- Vo vzťahu k predmetnému pozemku nebude v príslušnom liste vlastníctva zapísaná žiadna ťarcha ani iná 

obmedzujúca poznámka, ktoré by bránili prevodu vlastníckeho práva k predmetnému pozemku. 
T: 31.08.2019 
 Výdaj:  260 eur (úhrada kúpnej ceny bude realizovaná až na podklade riadnej kúpnej zmluvy) 
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Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:  

b) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Rekonštrukcia komunikácie s odvodnením na Levočskej Dolina“, 
so stavebným objektom „Miestna komunikácia Levočská Dolina – Južná“ zriadenie vecného bremena v 
prospech Mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom Námestie Majstra Pavla 4/4, Levoča ako oprávneného 
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti MVDr. Jozefa Kellera, rod. Keller, nar. 20.09.1952, trvale bytom 
Czauczika 1644/4, Levoča, SR ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na 
zriadenie vecného bremena:  

- trpieť na pozemkoch v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina: parc. č. KN-C 6858/8 a parc. č. KN-C 6841/3 vo 
vlastníctve MVDr. Jozefa Kellera, rod. Keller, nar. 20.09.1952, trvale bytom Czauczika 1644/4, Levoča, SR, t. 
č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 2288 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie dažďovej kanalizácie a revíznej šachty v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné 
povolenie spracovanou Ing. Miroslavom Dilským – autorizovaným stavebným inžinierom;  

- 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 dažďovej kanalizácie a revíznej šachty; 

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

na dobu neurčitú, bezodplatne. Uzavretiu Zmluvy o zriadení vecného bremena bude predchádzať zmluva 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.     
T: 31.12.2019 

 Príjem: podľa geometrického plánu. 

3. Mesto Levoča má zámer zrealizovať v lok. ul. Probstnerova cesta a M. R. Štefánika v Levoči stavbu 
„Rekonštrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Štefánika, Levoča“ podľa projektovej 
dokumentácie, vypracovanej projekčnou kanceláriou Prokom, Levočská 866, Poprad, zodpovedným projektantom 
Ing. Jozefom Cervom. V rámci tejto stavby má dôjsť k rekonštrukcii verejného osvetlenia. Jeden stĺp verejného 
osvetlenia má byť umiestnený na časti pozemku parc. č. KN-C 660/12 vo vlastníctve SR, v správe 
Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých Levoča, Kasárenská 16, Levoča. 

Mesto má zároveň záujem v blízkosti tohto stĺpa vybudovať chodník pre chodcov, a to od miesta skončenia 
jestvujúceho chodníka po začiatok prechodu pre chodcov, a to pod názvom stavby „Levoča, organizačné 
a stavebné úpravy v križovatke ulíc Kasárenská – Probstnerova“. Tento chodník by tiež čiastočne zasahoval do 
pozemku parc. č. KN-C 660/12. Je preto potrebné v tejto časti pozemky majetkoprávne vysporiadať. 

Mesto zabezpečilo vypracovanie geometrického plánu na oddelenie požadovaného pozemku. Predmetný 
pozemok je týmto geometrickým plánom označený ako KN-C 660/22 – zast. pl. a nádv., s výmerou 42 m2. Mesto 
požiadalo SR – Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Levoča o kúpu tohto pozemku. Kúpna cena by 
bola určená znaleckým posudkom, vypracovaným Ing. Jánom Baculákom (26,43 eur/m2 x 42 m2 = 1 110,06 eur), 
ktorého vypracovanie si obstaralo rehabilitačné stredisko. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:  

MZ schvaľuje kúpu pozemku parc. č. KN-C 660/22 – zast. pl. a nádv., s výmerou 42 m2 v lok. ul. Probstnerova 
cesta v  k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 21/2019, vyhotoveného dňa 07.03.2019 
Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného 
Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 29.03.2019 pod č. G1-92/19 z pozemku parc. č. KN-C 
660/12 – zast. pl. a nádv.,  s výmerou 1 815 m2   k. ú. Levoča, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 6510 k. ú. Levoča, od Slovenskej republiky, správcu Rehabilitačné stredisko pre zrakovo 
postihnutých Levoča, Kasárenská 16, 05401 Levoča, IČO: 00691941 za kúpnu cenu 26,43 eur/m2, určenú 
Znaleckým posudkom č. 19/2019, vyhotoveným dňa 04.04.2019 Ing. Jánom Baculákom, znalcom v odbore 
stavebníctva. 
T: 31.12.2020 

 Výdaj: 1 110,06 eur 
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Predaj nehnuteľností: 

4. Listom zo dňa 28.02.2019 sa na mesto obrátila JUDr. Iveta Fabianová so žiadosťou o kúpu pozemku 
v lokalite Levočská Dolina. Ide o pozemok v bezprostrednom okolí pozemku v jej osobnom vlastníctve, ktorý 
v minulosti nadobudla kúpou od mesta. Prílohou žiadosti je geometrický plán na oddelenie pozemku, ktorý si dala 
žiadateľka vypracovať na vlastné náklady. 

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 tento predaj je v súlade so záujmami a 
úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí 
v tejto lokalite. Podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom 
znení minimálna výška kúpnej ceny je 20 eur / m2. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme MZ schváliť predaj pozemku parc. č. KN-C 6916/29 – orná pôda s výmerou 
401 m2 pre žiadateľku za kúpnu cenu 25 eur / m2. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:        

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 6916/29 – orná pôda s výmerou 401 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 
6916 – orná pôda s výmerou 18 801 m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 03/2019, 
vypracovaného dňa 18.02.2019 Ing. Vladimírom Kandríkom (IČO: 41 688 635), úradne overeného Okresným 
úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre JUDr. Ivetu Fabianovú, rod. 
Kollárová, nar. 27.05.1973, trvale bytom Pohronská 2189/6, 052 01 Spišská Nová Ves, SR, za kúpnu cenu 25 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 tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. 
Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.07.2019 

 Príjem: 10 025 eur 

5. Listom zo dňa 27.03.2019 sa na mesto obrátila MUDr. Marína Tripšanská a Kamil Tripšanský so žiadosťou 
o kúpu pozemku v lokalite Levočská Dolina. Ide o pozemok v bezprostrednom okolí pozemku v ich 
bezpodielovom spoluvlastníctve, ktorý v minulosti nadobudli kúpou od predchádzajúceho vlastníka. Prílohou 
žiadosti je geometrický plán na oddelenie pozemku, ktorý si dali žiadatelia vypracovať na vlastné náklady. 

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 tento predaj je v súlade so záujmami a 
úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí 
v tejto lokalite. Podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom 
znení minimálna výška kúpnej ceny je 20 eur / m2. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme MZ schváliť predaj pozemku parc. č. KN-C 6916/31 – orná pôda s výmerou 
850 m2 pre žiadateľku za kúpnu cenu 25 eur / m2. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:        

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 6916/31 – orná pôda s výmerou 850 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 
6916 – orná pôda s výmerou 18 801 m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 29/2019, 
vypracovaného dňa 18.04.2019 Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom 
Levoča, katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre MUDr. Marínu Tripšanskú, rod. 
Murínová, nar. 26.02.1975 a Kamila Tripšanského, rod. Tripšanský, nar. 25.08.1978, obaja trvale bytom Pri 
prameni 1348/10, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 25 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 tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude 
použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.09.2019 

 Príjem: 21 250 eur 
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6. Dňa 08.04.2019 sa na mesto obrátil p. Peter Cehuľa so žiadosťou o kúpu pozemku v lokalite Levočská 
Dolina. Ide o pozemok v bezprostrednom okolí pozemku jeho vlastníctve, ktorý v minulosti nadobudol kúpou od 
predchádzajúceho vlastníka. Prílohou žiadosti je geometrický plán na oddelenie pozemku, ktorý si dal žiadateľ 
vypracovať na vlastné náklady. 

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 tento predaj je v súlade so záujmami a 
úlohami mesta v lok. Levočská Dolina a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí 
v tejto lokalite. Podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom 
znení minimálna výška kúpnej ceny je 20 eur / m2. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme MZ schváliť predaj pozemku parc. č. KN-C 6916/30 – orná pôda s výmerou 
731 m2 pre žiadateľku za kúpnu cenu 25 eur / m2. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:        

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 6916/30 – orná pôda s výmerou 731 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 
6916 – orná pôda s výmerou 18 801 m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 23/2019, 
vypracovaného dňa 19.03.2019 Ľudovítom Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom 
Levoča, katastrálnym odborom dňa 27.02.2019 pod číslom G1-60/19, pre Petra Cehuľu, rod. Cehuľa, rod. 
Cehuľa, nar. 30.11.1979, trvale bytom Michalská 691/21, Kežmarok, SR, za kúpnu cenu 25 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 tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská 
Dolina a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.09.2019 

 Príjem: 18 275 eur 

7. Dňa 26.01.2018 bola mestu doručená žiadosť ARPROG akciová spoločnosť Poprad (ďalej len „spol. 
ARPROG“) o odkúpenie časti lesného pozemku parc. č. KN-E 7013/1 s výmerou 5 216 m2 v lok. Levočská 
Dolina. Prílohou žiadosti je geometrický plán na oddelenie pozemku. Spol. ARPROG svoju žiadosť odôvodňuje 
zámerom vybudovania a prevádzkovania novej zjazdovky pre deti v Resorte Levočská Dolina, určenej pre deti. 
Zrealizovaním tohto zámeru by vznikol väčší priestor pre najmenších lyžiarov, čo by malo prispieť nielen 
k zvýšeniu návštevnosti lyžiarskeho strediska, ale aj Mesta Levoča a jeho okolia. Zároveň dôjde aj k zvýšeniu 
bezpečnosti detí. 

Mesto sa obrátilo na Lesy mesta Levoča, s. r. o. ako nájomcu predmetného lesného pozemku so žiadosťou 
o zaslanie stanoviska k uvedenému zámeru. Nájomca vo svojom stanovisku o. i. uviedol aj to, že z hľadiska 
bezproblémového obhospodarovania lesa v tejto oblasti by bolo žiaduce, aby sa takého pozemky nepredávali, ale 
prenajímali, čo by umožnilo mestu zachovať si v prípade potreby prístup k ostatnému lesnému majetku. 

MZ na svojom zasadnutí dňa 15.02.2018 neschválilo predaj tohto pozemku na uvedený účel. Mesto o tejto 
skutočnosti informovalo spol. ARPROG a keďže je v záujme mesta podporovať rozvoj lokality Levočská Dolina 
aj v oblasti športu, mesto zároveň spol. ARPROG navrhlo uskutočniť pracovné stretnutie, predmetom ktorého by 
mala byť dohoda na ďalšom postupe vo veci zámeru vybudovať v lyžiarskom stredisku Resortu Levočská Dolina 
novú zjazdovku pre deti. Dňa 29.03.2019 bola mestu opätovne doručená žiadosť spol. ARPROG o odkúpenie 
časti lesného pozemku parc. č. KN-E 7013/1 s výmerou 5 216 m2 na účel vybudovania a prevádzkovania novej 
zjazdovky pre deti za kúpnu cenu 3 742 eur. Táto výška kúpnej ceny predstavuje celkový súčet všeobecnej 
hodnoty lesného pozemku (737 eur), všeobecnej hodnoty lesného porastu I. etáže (2 682 eur) a všeobecnej 
hodnoty lesného porastu II. etáže (323 eur). 

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 tento predaj je v súlade so záujmami 
mesta v lok. Levočská Dolina a že na prevádzanom pozemku kupujúci v lyžiarskom stredisku Resortu Levočská 
Dolina vybuduje a bude prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, čím dôjde k zvýšeniu návštevnosti, ako aj 
bezpečnosti tejto skupiny lyžiarov. Podľa Článku 17 ods. 5, písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení lesné pozemky mesta nie sú určené na scudzenie s výnimkou 
prípadov, ak prevod vlastníctva lesného pozemku je nevyhnutne potrebný na účel vysporiadania vlastníckeho 
práva k lesnému pozemku v súvislosti so stavbou plánovanou na lesnom pozemku, ktorá prispeje k zabezpečeniu 
plnenia úloh Mesta v záujme spoločenského a ekonomického rozvoja a zároveň takýto lesný pozemok bude 
určený na iné účely ako na plnenie funkcií lesov na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy 
lesného hospodárstva o jeho dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií lesov. Výmera prevádzaného 
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lesného pozemku podľa predchádzajúcej vety tohto ustanovenia nesmie presiahnuť 10 000 m². Minimálna 
východisková cena prevádzaného lesného pozemku podľa tohto ustanovenia nesmie byť nižšia ako cena určená 
znaleckým posudkom vypracovaným pre tento prípad na náklady nadobúdateľa. 

Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok spol. ARPROG využívať predmetný pozemok výlučne na účel 
vybudovania a prevádzkovania novej zjazdovky pre deti. Obsahom kúpnej zmluvy bude aj zriadenie práva spätnej 
kúpy pozemku v prospech mesta za rovnakú kúpnu cenu v prípade, že spol. ARPROG do dvoch rokov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy nevybuduje a nezačne prevádzkovať novú zjazdovku pre deti alebo ak 
kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy tento pozemok prestane slúžiť účelu, na ktorý sa ho spol. 
ARPROG zaviazala využívať. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:            

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parc. č. KN-C 7013/53 - lesný pozemok 
s výmerou 5 281 m2, k. ú. Levoča, oddelený od pozemku parc. č. KN-E 7013/1 – lesný pozemok s výmerou 6 
033 765 m2, k. ú. Levoča na podklade geometrického plánu č. 209/2018, vyhotoveného Ing. Pavlom Kostelníkom 
(IČO: 41 686 187) dňa 02.02.2018 (ďalej len „Predmet kúpy“), pre ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, 
Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, SR, IČO 36 168 335 za kúpnu cenu vo výške 3 742 eur, stanovenú Znaleckým 
posudkom č. 7/2018 z 12.02.2018, vypracovaným Ing. Viktorom Weiserom, znalcom v odbore lesníctvo, 
Mišíkova 9, 052 01 Spišská Nová Ves, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je 
v súlade so záujmami mesta v lok. Levočská Dolina a že na prevádzanom pozemku kupujúci v lyžiarskom 
stredisku Resortu Levočská Dolina vybuduje a bude prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, čím dôjde k zvýšeniu 
návštevnosti, ako aj bezpečnosti tejto skupiny lyžiarov a zároveň táto stavba prispeje k plneniu úloh mesta 
v záujme spoločenského a ekonomického rozvoja lokality. Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúceho 
využívať Predmet kúpy výlučne na účel vybudovania a prevádzkovania novej zjazdovky pre deti.  

Obsahom kúpnej zmluvy bude dohoda zmluvných strán o zriadení predkupného práva ako vecného práva, 
ktorého obsahom je záväzok kupujúceho ponúknuť predávajúcemu predmetný pozemok na kúpu za rovnakú 
kúpnu cenu, za akú ju kupujúci nadobudol pre prípad akéhokoľvek scudzenia predmetného pozemku pred 
vybudovaním a sprevádzkovaním novej zjazdovky pre deti. Obsahom kúpnej zmluvy bude dohoda zmluvných 
strán zriadení práva spätnej kúpy k Predmetu kúpy v prospech predávajúceho za rovnakú kúpnu cenu, za ktorú 
kupujúci Predmet kúpy nadobudol, ktoré právo je predávajúci oprávnený uplatniť kedykoľvek v prípade, ak: 
a) kupujúci v lehote do dvoch (2) rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy na Predmete kúpy 

nevybuduje a nezačne prevádzkovať novú zjazdovku pre deti, alebo  
b) predmet kúpy kedykoľvek po nadobudnutí účinnosti kúpnej zmluvy prestane slúžiť účelu, na ktorý sa ho 

predávajúci zaviazal využívať 
T: 30.06.2019 

 Príjem: 3 742,00 eur 

8. Uznesením zo 41. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 20.9.2018 bol schválený 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, 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. 

Listom zo dňa 24.1.2019 nás p. Lesňák požiadal o zaplatenie kúpnej ceny na splátky po dobu 3 rokov. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
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. 08.05.1963, trvale bytom ul. 
Gašpara Haina č. 39, Levoča, 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, za kúpnu cenu 20 eur/m2, ktorá bude uhrádzaná v splátkach po dobu najviac 3 rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 
T: 31.05.2021 

 Príjem:  1 266,67 eur (kúpna cena) + 253,33 eur (odplata za neoprávnené užívanie pozemku) 
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9. Listom zo dňa 24.1.2019 nás požiadal p. Ján Plachetka a manž. o odkúpenie nehnuteľností v lok. Lev. Lúky 
k. ú. Levoča, a to časti pozemku parc. č. KN-C 3762/4 – zast. pl., s výmerou cca 10 m2 a časti pozemku parc. č. 
KN-C 3760 – zast. pl., s výmerou cca. 250 m2 za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod rodinným 
domom a prístavbou k nemu. Na pozemku parc. č. KN-C 3760 je evidovaná stavba s. č. 1101, pričom vlastníkom 
pozemku a stavby je mesto Levoča. 

Skúmaním dostupnej dokumentácie bolo zistené, že stavba domu s. č. 1101 a pozemok parc. č. KN-C 3760 boli 
zapísané v PK vložke č. 50 na Politickú obec Levoča, v roku 1960 boli tieto nehnuteľnosti z PK vložky č. 50 
odpísané na základe administratívnej dohody boli zapísané do PK vložky č. 2837 na Československý štát v správe 
Šľachtiteľského a semenárskeho podniku, n. p. Košice. V roku 1986 Československý štát v správe Výskumného 
ústavu rastlinnej výroby Piešťany Hospodárskou zmluvou tieto nehnuteľnosti odovzdal Mestskému národnému 
výboru Levoča z dôvodu, že MsNV Levoča potrebuje pozemky pre majetkoprávne vysporiadanie pozemkov, na 
ktorých sú postavené rodinné domy cigánskych občanov na Levočských Lúkach. V roku 1991 na základe Zákona 
138/1991 Zb. o majetku obcí sa vlastníkom nehnuteľností stalo Mesto Levoča. P. Plachetka mestu Levoča dňa 
08.03.2019 doručil čestné prehlásenie, že rodinný dom s. č. 1101 bol neobývateľný, na vlastné náklady ho zbúrali 
a na jeho mieste na vlastné náklady postavil nový rodinný dom, pričom túto skutočnosť im potvrdila Anna 
Holubová, ktorá pôvodne v starom dome bývala. 

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 pozemok nie je možné využiť na 
výstavbu samostatne stojacej stavby z dôvodu, že je zastavaný stavbou rodinného domu s. č. 1101, ktorý si 
postavili na vlastné náklady kupujúci na mieste, kde pôvodne bola postavená stavba starého rodinného domu, 
ktorý bol schátralý, neobývateľný a následne bol zbúraný. Výstavbou nového rodinného domu si žiadateľ vyriešil 
problém s bývaním. Minimálna kúpna cena pozemku podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení je 10 eur/m2. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná.  
Stanovisko MR:                                               

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v lok. Levočské Lúky, k. ú. Levoča, 
a to časti pozemku parc. č. KN-C 3762/4 – zast. pl., s výmerou cca 10 m2 a časti pozemku parc. č. KN-C 3760 – 
zast. pl., s výmerou cca 250 m2 podľa geometrického plánu, ktorý dá vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady 
a stavbu s. č. 1101, pre Jána Plachetku, rod. Plachetka, nar. 13.01.1981 a manž. Dana Plachetková, rod. 
Holubová, nar. 11.04.1981, obaja bytom: Levočské Lúky č. 46, Levoča, 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 pozemok nie je možné využiť na výstavbu samostatne stojacej stavby z dôvodu, že je zastavaný stavbou 
s. č. 1101, ktorú si postavili na vlastné náklady kupujúci na mieste, kde pôvodne bola postavená staršia stavba, 
ktorá bola schátralá, neobývateľná a následne bola zbúraná, za kúpnu cenu 10 eur/m2 za pozemok a 1 euro za 
stavbu s. č. 1101. Táto kúpna cena bude uhrádzaná v pravidelných mesačných splátkach po dobu 3 rokov, 
posledná splátka kúpnej ceny bude uhradená najneskôr do 31.03.2021 a v prípade nezaplatenia čo i len jednej 
splátky riadne a včas stáva sa splatným celý dlh. 
T: 31.05.2021 

 Príjem:  podľa výmery uvedenej v geometrickom pláne. 

10. Listom zo dňa 22.03.2019 nás požiadal p. Ján Spišský a manž. o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 
2888/128 – zast. pl., s výmerou 368 m2, v podiele 312/10000-in, ktorý je zastavaný stavbou bytového domu s. č. 
1699, v ktorom žiadatelia majú v bezpodielovom spoluvlastníctve byt č. 6 na 6. poschodí, v podiele 1/1-na a ktorý 
si odkúpili v roku 1991. Žiadatelia sú aj spoluvlastníkmi na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 
bytového domu v podiele  312/10000-in, v lok. ul. J. Czauczika, k. ú. Levoča. 

Podľa ustanovenia § 9a, ods. 8, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je obec povinná 
previesť tento majetok podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom 
znení, za cenu podľa zákona 465/1991Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie 
práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov, ktorá je 3 Sk/m2 (0,10 eur/m2).  

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:                                            MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:       

MZ schvaľuje predaj pozemku parc. č. KN-C 2888/128 – zast. pl., s výmerou 368 m2, v podiele 312/10000-in, 
ktorý je zastavaný stavbou bytového domu s. č. 1699, v lok. ul. J. Czauczika, k. ú. Levoča, pre Jána Spišského, 
rod. Spišský, nar.: 22.11.1952 a manž. Zdenu Spišskú, rod. Bejdová, nar.: 01.09.1954, obaja trvale bytom: J. 
Francisciho  č. 1699/23, Levoča, za kúpnu cenu 0,10 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. a) zákona 



8 

 

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, spočívajúcom v tom, že obec je povinná previesť tento majetok 
podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení a to z dôvodu, že  
žiadatelia sú bezpodielový spoluvlastníci bytu č. 6 na 6. poschodí, vchod A, v celosti, a spoluvlastníckeho 
 podielu 312/10000-in na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu s. č. 1699, pričom cena 
pozemku je stanovená podľa zákona 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za 
zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov.  
T: 31.12.2019 

 Príjem: 1,15 eur 

11. MZ na svojom 2. zasadnutí konanom dňa 18.12.2018 uznesením č. 13 neschválilo 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 a Gabrielu Vančovú 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. Uznesením č. 14 MZ však schválilo 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom 
tohto pozemku na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,24 eur/m2 /mesiac (pri výmere 40 m2 115,20 eur/rok). 

Mesto menovaných informovalo o uzneseniach MZ a o potrebe zabezpečiť si vypracovanie geodetického 
zamerania na účel určenia presnej výmery pozemku, ktorý by bol predmetom nájmu, resp. v prípade nezáujmu 
o nájom pozemku o potrebe uviesť užívaný pozemok do pôvodného stavu, t. j. stavbu prístrešku z neho odstrániť.    
Listom zo dňa 14.02.2019 nás menovaní opätovne požiadali o kúpu predmetného pozemku. Žiadosť odôvodňujú 
tým, že pozemok sa nachádza v tesnom susedstve pozemku v ich spoluvlastníctve a mesto ho nemá ako ináč 
využiť, ani predať inému, nakoľko sa nachádza tesne pri ceste. Ďalej uvádzajú, že okolo cesty vybudovali 
prístupovú cestu k pozemku v ich spoluvlastníctve uložením odvodňovacích rúr, vraj ako im bolo schválené pri 
výstavbe (že každý si sám na svoje náklady vybuduje prístupovú cestu.) a tiež že pozemok leží na prístupovej ceste 
k chate v ich spoluvlastníctve, starajú sa oňho ako i o okolité pozemky (kosením, čistením priepustov).    

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 zásahu do pozemku 
vo vlastníctve mesta bude zrejmá až z geometrického plánu, ktorého vypracovanie si zabezpečia menovaní 
v prípade schválenia tohto zámeru predaja. Požadovaný pozemok sa nachádza v blízkosti komunikácie (cca 3m). 

Stanovisko OM:       OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:       

a) MZ schvaľuje zámer predať pozemok 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: 31.12.2019 

 Príjem: podľa geometrického plánu (cca 960 eur) 

Stanovisko OM:                OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:       

b) MZ ruší uznesenie č. 14 z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva konaného dňa 18.12.2018, ktorým bol 
schválený 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Fedorkin jarok – časť 
parcely č. KN-C 6687/1 – ostatné plochy, s výmerou cca 40 m2 , podľa geodetického zamerania, 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 na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,24 eur/m2/mesiac. 
T: ihneď 
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12. Listom zo dňa 18.03.2019 požiadal Ing. Miroslav Gardoš, PhD. s manž. o odkúpenie – majetkoprávne 
vysporiadanie časti pozemku parc. č. KN-E 3133/1 (KN-C 252/1) – zast. pl., s výmerou cca 100 m2 v k. ú. 
Závada, ktorý na základe Nájomnej zmluvy č. 30210/10/SMM/198 zo dňa 25.10.2010 majú v nájme s tým, že 
pozemok budú užívať ako príjazd k ich nehnuteľnostiam s možnosťou oplotenia. 

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 pozemok nie je možné využiť na 
výstavbu samostatne stojacej stavby, žiadatelia časť pozemok majú v nájme viac ako 8 rokov a užívajú ho ako 
príjazd k nehnuteľnostiam v ich vlastníctve. Keďže táto časť pozemku je užívaná verejnosťou ako prechod pre 
peších k miestnej komunikácii a kostolu z okolitých rodinných domov a rekreačných chát, OM neodporúča MZ 
schváliť zámer predaja uvedenej nehnuteľnosti. 

Stanovisko OM:                  OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko  MR:     

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v k.ú. Závada, t.j. časť pozemku 
parc. č. KN-E 3133/1 (KN-C 252/1) – zast. pl., s výmerou (cca 100 m2) podľa geometrického plánu, ktorý dá 
vyhotoviť kupujúci na vlastné náklady, pre Ing. Miroslava Gardoša, PhD., rod. Gardoš, nar. 24.06.1960 
a manž. RNDr. Dášu Gardošovú, rod. Puškášová, nar. 24.04.1961, obaja trvale bytom Karlovarská č. 2032/10, 
Košice, 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 pozemok nie je možné využiť 
na výstavbu samostatne stojacej stavby, žiadatelia časť pozemku majú v nájme viac ako 8 rokov a užíva ho ako 
príjazd k ich nehnuteľnostiam. 
T: 31.12.2019 

 Príjem:  podľa výmery uvedenej v geometrickom pláne. 

Zámena nehnuteľností: 

13. Uznesením z 2. zasadnutia MZ v Levoči konaného dňa 18.12.2018 bol schválený 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 1 015 m2, ktorého spoluvlastníkom je p. Marek Ondro 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. 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 na ňom nevznikli skládky domového odpadu. 

Mesto po nadobudnutí pozemku parc. č. KN-E 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.  

Dňa  21.2.2019 bol mestu doručený geometrický plán č. 6/2019 vyhotovený dňa 28.1.2019 geodetom Ľudovítom 
Muránskym, úradne overený dňa 18.2.2019, pod č. G1-45/19.  

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:                                            MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:       

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu 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 pozemok označený novým 
parc. č. KN-C 1865/4 - zast. pl., s výmerou 39 m2, ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu                           
č. 6/2019, vyhotoveného dňa 28.1.2019, geodetom Ľudovítom Muránskym, úradne overený dňa 18.2.2019, pod      
č. G1-45/19, od pozemku parc. č. KN-C 1865/1- zast. pl., s výmerou 240 m2, 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 pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1865/4 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 túto zámenu pozemkov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, ktorý spočíva v tom, že p. M. Ondro sa o pozemok označený novým parc. č. KN-C 1865/4 stará tým, že 
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ho pravidelne kosí a udržiava, aby nevznikli skládky domového odpadu. Mesto po nadobudnutí pozemku parc. č. 
KN-E 2621/3 do svojho vlastníctva si majetkoprávne vysporiada pozemky pod svojimi stavbami t.j. pod miestnou 
komunikáciou na ul. G. Haina a školskú záhradu v areáli Materskej školy na ul. G. Haina a nadobudne pozemok 
bez finančného vyrovnania, ktorého výmera je väčšia ako výmera pozemku, ktorý nadobudne p. M. Ondro.    
T: 31.12.2019 

 Príjem:  0 eur 

14. Okresný úrad Poprad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Poprad vydal pre Mesto Levoča pod 
č. OU-PP-OCDPK-2018/016476-03 dňa 11.10.2018 Rozhodnutie o povolení stavby „Stavebno – bezpečnostné 
opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky“ (ďalej len „stavba“), ktorá má stavebné objekty: SO 01 – Úprava 
cesty II/533; SO 02 Komunikácia pre peších a SO 03 Nasvetlenie priechodu pre chodcov. Dohodou o spolupráci 
a o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní zo dňa 02.10.2018, ktorá nadobudla účinnosť dňa 4.10.2018, 
sa Mesto zaviazalo, že po vydaní stavebného povolenia na SO 01 Úprava cesty II/533 v rámci stavby postúpi 
práva a povinnosti stavebníka na Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC 
PSK“). Po ukončení stavby sa zistilo, že SÚC PSK zasiahla SO 01 do pozemkov vo vlastníctve Mesta Levoča 
a Mesto Levoča so SO 02 a SO 03 zasiahlo do pozemkov vo vlastníctve PSK. Z toho dôvodu je potrebné 
majetkoprávne vysporiadanie pozemkov po stavbou, a to zámenou pozemkov.   

Dňa 08.02.2019 bol Mestu Levoča doručený geometrický plán č. 4/2019 vyhotovený dňa 25.01.2019 geodetom 
Ing. Petrom Garnekom, úradne overený dňa 08.02.2019, pod č. G1 - 42/19 (ďalej len „GP“). Mesto Levoča je 
vlastníkom pozemku označeného novým parc. č. KN-C 3707/3 – zast. pl., s výmerou 7 m2 a pozemku označeného 
novým parc. č. KN-C 3707/4 – zast. pl., s výmerou 48 m2, na ktorých je zrealizovaná stavba, ktorej investorom 
bola SÚC PSK, a ich vlastníkom sa po zámene pozemkov stane PSK. PSK je vlastníkom pozemku označeného 
novým parc. č. KN-C 7138/9 – zast. pl., s výmerou  26 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 7138/10 
– zast. pl., s výmerou 48 m2, na ktorých je zrealizovaná stavba, ktorej investorom bolo Mesto Levoča, a ich 
vlastníkom sa po zámene pozemkov stane Mesto Levoča.  

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť túto 
zámenu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že realizáciou stavby „Stavebno - 
bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky“ boli pozemky vo vlastníctve mesta zastavané 
stavebným objektom, ktorého vlastníkom a investorom bol PSK a pozemky vo vlastníctve PSK boli taktiež 
zastavané stavebnými objektmi, ktorých vlastníkom a investorom bolo Mesto Levoča. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:                                            MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:       

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. Lev. Lúky, k. ú. Levoča, a to 
pozemku označeného novým parc. č. KN-C 3707/3 – zast. pl., s výmerou 7 m2 a pozemku označeného novým 
parc. č. KN-C 3707/4 – zast. pl., s výmerou 48 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 
4/2019, vyhotoveného dňa 25.01.2019, geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 08.02.2019, pod 
č. G1-42/19 (ďalej len „GP 4/2019“), od pozemku parc. č. KN-C 3707/1 - zast. pl., s výmerou 1 404 m2 
a pozemku parc. č. KN-C 3707/2 - zast. pl., s výmerou 204 m2 a ktorého vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 
00329321, v celosti za pozemok označený novým parc. č. KN-C 7138/9 – zast. pl., s výmerou 26 m2 a pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 7138/10 – zast. pl., s výmerou 48 m2, ktoré boli oddelené na podklade GP 4/2019, 
od pozemku parc. č. KN-C 7138/4 - zast. pl., s výmerou 274 m2 a  ktorého vlastníkom je Prešovský samosprávny 
kraja, IČO: 37870475, v celosti. 
Po zámene vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C3707/3 – zast. pl., s výmerou 7 m2 a parc. č. KN-C 3707/4 – zast. 
pl., s výmerou 48 m2 sa stane Prešovský samosprávny kraj a vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 7138/9 – 
zast. pl., s výmerou 26 m2 a parc. č. KN-C 7138/10 – zast. pl., s výmerou 48 m2  sa stane Mesto Levoča, bez 
finančného vyrovnania, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení ako dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že realizáciou stavby „Stavebno  - 
bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky“ boli pozemky parc. č. KN-C 3707/3 a parc. č. KN-C 
3707/4 vo vlastníctve mesta zastavané stavebným objektom, ktorého vlastníkom a investorom bol PSK 
a pozemky parc. č. KN-C 7138/9 a parc. č. KN-C 7138/10 vo vlastníctve PSK boli zastavané stavebnými 
objektmi, ktorých vlastníkom a investorom bolo Mesto Levoča. 
T: 31.12.2019 

 Príjem:  0 eur 
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Predaj hnuteľného majetku: 

15. Uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 18.12.2018 schválilo MZ 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 schválilo 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. 
Obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom bola prvýkrát uverejnená v mesiaci január 2019. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:        

a) MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy ......................... , ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. 
Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná 
červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré 
boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 18.12.2018 a podmienky súťaže 
uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta 
a v regionálnej tlači v mesiaci apríl 2019. 

b) MZ schvaľuje  predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: 
ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná    ......... ks; 
Románska 12 hrebeňová .......... ks 
pre ................, za kúpnu cenu .............  eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom ......... eur, v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 31.12.2019 

 Príjem: v závislosti od počtu predaných ks, min. 0,10 eur/ks    

Nájom nehnuteľností: 

16. 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 
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hornou hranicou stromovej vegetácie, ktoré plnia funkcie ochrany nižšie položených lesov a lesy na 
exponovaných horských svahoch pod silným nepriaznivým klimatickým vplyvom. Stavba 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. 

Mesto ako vlastník pozemku zabezpečilo zameranie pozemku v teréne a dalo 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. Po zmene druhu využitia pozemku z lesného pozemku na ostatnú plochu a 
po doručení všetkej dokumentácie bude možné predložiť do orgánov mesta návrh na uznesenie, ktorým MZ 
schváli uzavretie riadnej nájomnej zmluvy medzi mestom a Združením turizmu Levoča na účel výstavby 
turistickej rozhľadne a jej bezodplatný prevod na mesto po uplynutí doby nájmu 20 rokov. 

Združenie turizmu Levoča medzičasom dalo vypracovať projektovú dokumentáciu stavby s názvom 
„Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“. Podľa tejto PD bude mať turistická rozhľadňa výšku 35,73 m, kde 
jednotlivé podesty sú odstupňované po piatich výškových metroch a úroveň najvyššej podesty je vo výške 27,8 m 
nad terénom. Jej spodnú časť bude tvoriť päťuholníková konštrukcia z armovaného betónu so zastavanou plochou 
61,1 m2. Drevená stavba s oceľovým schodiskom bude osadená na železobetónovom monolitickom základe so 
železobetónovou stropnou doskou, oblúkovými otvormi a dvojicou železobetónových schodísk, smerujúc na 
úroveň podlahy druhého nadzemného podlažia, odkiaľ pokračuje oceľové točité schodisko na úrovne ostatných 
poschodí, resp. jednotlivé podesty. Zvislá nosná konštrukcia ostatných podlaží je riešená formou horizonálnych 
a vertikálnych drevených trámov skladanými do konštrukcií tvaru písmena „H“ v jednom module s uhlovým 
pootočením 72º súmerne okolo točitého oceľového schodiska v tvare pravidelného päťuholníka. Jednotlivé 
podlažia sú riešené s odskokmi o prierez stĺpov navzájom spájaných oceľovými vsuvkami tvaru písmena „Z“ 
s oceľovými skrutkami. Priestorová tuhosť celej stavby je zabezpečená oceľovými prútmi s rektifikačnými 
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skrutkami tvaru ondrejského kríža v každom poli po obvode konštrukcie. Podlahy jednotlivých podest sú 
navrhnuté drevenou fošňovou výdrevou s medzerami. Zábradlia jednotlivých podlaží sú riešené ako  drevená 
výdreva osadená medzi drevenými trámami zábradlia, v projektovej dokumentácii resp. v jej výkresovej časti 
výdreva zábradlia nie je naznačená. Strecha je lomená ihlanová riešená drevenou rámovou konštrukciou, so 
strešnou krytinou trapézový FeZn plech v imitácii dreveného šindľa.  

Za účelom začatia tzv. „územného konania“ pre potreby spracovania žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku na výstavbu rozhľadne požiadalo Združenie turizmu Levoča o uzavretie nájomnej zmluvy. 
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti odporúčame MZ schváliť uzavretie zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, 
ktorá vytvorí právny vzťah žiadateľa k pozemku, v plnej miere postačujúci pre účely územného konania. 

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. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:        

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov budúci nájom pozemku parc. č. KN-C 10371/2 – ost. pl. 
s výmerou 100 m2, k. ú. Levoča, oddeleného od pozemku parc. č. 3-6941/1 – lesný pozemok s výmerou 1 304 
848 m2, zapísaného na liste vlastníctva č. 7116, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom na 
Mesto Levoča na základe Geometrického plánu č. 18/2019, vypracovaného dňa 19.02.2019 Ľudovítom 
Muránskym (IČO: 33063826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
11.03.2019 pod značkou G1–71/19, nachádzajúceho sa v lokalite Marčulina, pre Združenie turizmu Levoča, 
Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228, za predpokladu splnenia nasledovných podmienok, ktoré 
budú obsahovými náležitosťami zmluvy o budúcej nájomnej zmluve: 

- Zmluvné strany uzavrú zmluvu o nájme pozemku v lehote do 90 dní odo dňa, v ktorom Združenie turizmu 
Levoča, Kováčova vila 2, 054 01 Levoča, SR, IČO: 36157228 predloží Mestu Levoča právoplatné stavebné 
povolenie na stavbu s názvom „Vyhliadková veža Javorina – Marčulina“ a predloží Mestu Levoča doklad 
o získaní finančných prostriedkov na realizáciu tejto stavby; 

- Nájom sa uzatvorí na dobu určitú 20 rokov; 
- Nájomné bude predstavovať sumu 0,30 eur / m2 / rok v súlade s Článkom 22, ods. 4, písm. d) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča v platnom znení; 
- Záväzok nájomcu bezodplatne previesť vlastnícke právo k stavbe s názvom „Vyhliadková veža Javorina – 

Marčulina“ a jej príslušenstvu do vlastníctva prenajímateľa po skončení nájomného vzťahu 
v súlade § 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 realizáciou svojho zámeru (výstavba turistickej rozhľadne) 
pozemok významne zhodnotí a účel jeho využitia významne prispeje k rozvoju mesta. 
T: 30.06.2019 

 Príjem: 30 eur / rok 

17. MZ v Levoči uznesením č. 26 z 3. zasadnutia MZ konaného dňa 14.02.2019 schválilo nájom pozemku parc. 
č. KN-E 6146 – orná pôda, s výmerou 10 m2 v lokalite Nad tehelňou k. ú. Levoča, formou obchodnej verejnej 
súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) a § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení a schválilo tieto podmienky súťaže: 
a) na pozemku bude možné umiestniť predajný stánok bez pevných základov maximálne do 10 m2; 
b) v predajnom stánku bude možné predávať potravinárske výrobky bez možnosti predaja alkoholických 

nápojov; 
c) navrhovateľ požiada príslušný stavebný úrad o umiestnenie predajného stánku;  
d) náklady spojené s umiestnením a prevádzkou predajného stánku (napojenie na el. en., vodu) si uhradí 

navrhovateľ; 
e) minimálna výška nájomného za pozemok bude 2 eurá/m2/mesiac. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 
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 prenájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Nad tehelňou 
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časť parcely č. KN-E 6146, s výmerou .......... m2, pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré 
boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 26 z 3. zasadnutia MZ konaného dňa 14.02.2019 a uverejnené 
vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej 
tlači. 

b) MZ schvaľuje  nájom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Nad tehelňou časť parcely č. KN-E 6146,  s výmerou 
........ m2, pre................................, za nájomné vo výške: ................., na dobu neurčitú, v súlade s ustanovením § 
9a, ods. 1, písm. a) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. - o majetku obcí v platnom znení, 
za účelom umiestnenia dočasného predajného stánku na predaj potravinárskych výrobkov bez možnosti predaja 
alkoholických nápojov, ktorý bude so zemou pevne spojený. Pevné spojenie sa rozumie pripojenie na inžinierske 
siete. 
T: 31.05.2019 

 Príjem: min. 20 eur/mesiac 

18. MZ v Levoči dňa 21.06.2018 schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov 
v areáli HPZ Levoča – Juh. Ak v určenej lehote budú doručené návrhy zmlúv, bude potrebné ich vyhodnotiť. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 
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: 30.06.2019 

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: 30.06.2019 

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: 30.06.2019 

d) MZ schvaľuje uzavretie investičnej zmluvy so spoločnosťou ........................... na účel .................. v Hnedej 
priemyselnej zóne Levoča – Juh. 
T: 30.06.2019 

Nájom hnuteľného majetku: 

19. V súvislosti s realizáciou stavby „Miestna komunikácia na Ruskinovskej ulici v Levoči“ dalo mesto ako 
investor uložiť do budúcej komunikácie na Ruskinovskej ulici tvárnicovú trasu telekomunikačnej chráničky 
(ďalej len „chránička“). Ide o dlhodobý hmotný majetok mesta, ktorý má 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“. 

MZ na svojom zasadnutí dňa 20.09.2018 uznesením č. 26 schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) 
a zároveň schválilo podmienky OVS. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:        
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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 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., pretože návrh nájomnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli schválené MZ 
v Levoči uznesením č. 26 z 41. zasadnutia MZ konaného dňa 20.09.2019 a uverejnené vyhlasovateľom (mestom 
Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači. 

b) MZ schvaľuje  nájom 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., 
pre................................, za nájomné vo výške: ................., na dobu neurčitú, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, 
písm. a) v spojení s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, za účelom 
uloženia optických káblov poskytovateľom telekomunikačných služieb s cieľom umožniť pripojenie domácností 
na Ruskinovskej ul. v Levoči na vysokorýchlostný internet a mestskú televíziu. 
T: 30.09.2019 

 Príjem: min. 500 eur / rok 

Dodatok k nájomnej zmluve: 

20. Mesto Levoča (mesto) v súčinnosti so Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou Levoča, a. s. (VNsP Levoča) 
plánuje v areáli VNsP Levoča realizovať stavbu Centra integrovanej zdravotníckej starostlivosti (CIZS). 
Mesto na tento účel plánuje čerpať cudzie zdroje prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného 
programu (IROP). V zmysle výzvy Ministerstva zdravotníctva SR ako sprostredkovateľského orgánu IROP na 
doplnenie projektového zámeru, by bola realizácia tohto projektu na pozemkoch ktoré má v nájme VNsP Levoča, 
v rozpore s podmienkami výzvy. Preto je nutné zabezpečiť, aby pozemky, ktoré by mali byť dotknuté výstavbou 
CIZS, neužívala zároveň VNsP Levoča ako nájomca. Za týmto účelom mesto zabezpečilo vypracovanie 
geometrického plánu na oddelenie pozemku a jeho zápis do katastra nehnuteľností. 

Z uvedeného dôvodu navrhujeme MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 7 k Zmluve o nájme č. OSMM/3220/2008 zo 
dňa 04.02.2008, predmetom ktorého bude úprava predmetu nájmu v súlade s potrebami mesta vo veci výstavby 
CIZS. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR: 

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 7 k Zmluve o nájme č. OSMM/3220/2008 zo dňa 04.02.2008 v znení 
neskorších dodatkov, uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329321 ako 
prenajímateľom a Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou Levoča, a. s., Probstnerova cesta 2, 054 01 Levoča, 
IČO: 36594849 ako nájomcom, predmetom ktorého bude: 
 vyňatie pozemkov parc. č. KN-C 1080 – zast. pl. a nádv. s výmerou 794 m2 a KN-C 1081 – záhrada 

s výmerou 1 257 m2 z predmetu nájmu; 
 rozšírenie predmetu nájmu o pozemky parc. č. KN-C 1090/14 – ost. pl. s výmerou 207 m2, KN-C 1090/15 – 

ost. pl. s výmerou 55 m2 a KN-C 1090/16 – ost. pl. s výmerou 10 m2; 
 úprava výmery pozemku parc. č. KN-C 1090/1 – ost. pl. a nádv. na 45 598 m2. 

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.  
T: 30.06.2019 

Zriadenie vecného bremena: 

21. Žiadosťou zo dňa 17.01.2019 nás požiadala Podtatranská vodárenská spol., a. s. Poprad (ďalej len 
„žiadateľ“) o uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena za účelom uloženia inžinierskych sieti – verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie, v lok. ul. Pri strelnici, k. ú. Levoča v rozsahu  podľa geometrického plánu č. 
74/2018, ktorý vyhotovil geodet Ing. Vladimír Kandrík dňa 10.01.2019, úradne overený dňa 22.01.2019 pod č. 
G1-7/2019, v súvislosti s realizáciou stavby „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“. 

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 
minimálne 15 eur/m2/záberu. Rozsah vecného bremena zahŕňa aj ochranné pásmo inžinierskej stavby v zmysle 
osobitných právnych predpisov“; 
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- 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“. 

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

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:        

a) MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na nehnuteľností v lok. ul. Pri strelnici k. ú. Levoča, a to na 
pozemky parc. č. KN-E 2605 – orná pôda s výmerou 3 892 m2; parc. č. KN-C 2113/1 – zast. pl. s výmerou 3 577 
m2; parc. č. KN-C 2116/4 – ost. pl. s výmerou 119 m2; parc. č. KN-C 2117/3 – ost. pl. s výmerou 347 m2; parc. č. 
KN-C 2117/6 – ost. pl. s výmerou 2 454 m2; parc. č. KN-C 2117/10 – ost. pl. s výmerou 340 m2; parc. č. KN-C 
2117/15 – ost. pl. s výmerou 20 m2; parc. č. KN-C 2117/16 – ost. pl. s výmerou 41 m2 a parc. č. KN-C 2117/19 – 
ost. pl. s výmerou 25 m2 (ďalej len „pozemky“), podľa rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne č. 74/2018, 
ktorý vyhotovil geodet Ing. Vladimír Kandrík, dňa 10.01.2019, úradne overený dňa 22.01.2019 pod č. G1-7/2019, 
v súvislosti s realizáciou stavby pod názvom „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“, pre Podtatranskú 
vodárenskú spoločnosť, a.s. Poprad, IČO: 36 485 250, ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča, ako povinného z vecného bremena trpieť:  
- na pozemkoch umiestnenie a uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ich zariadenia a ich 

príslušenstva (ďalej len „stavba“); 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného 

bremena cez pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a ich opravách  stavby; 
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena  

podľa  zmluvy a súvisiacich zákonov 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.     
T: 31.12.2019 

 Príjem:  22 845 eur 

b) MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena na nehnuteľností v lok. ul. Pri strelnici k. ú. Levoča, a to na 
pozemky parc. č. KN-E 2605 – orná pôda s výmerou 3 892 m2; parc. č. KN-C 2113/1 – zast. pl. s výmerou 3 577 
m2; parc. č. KN-C 2116/4 – ost. pl. s výmerou 119 m2; parc. č. KN-C 2117/3 – ost. pl. s výmerou 347 m2; parc. č. 
KN-C 2117/6 – ost. pl. s výmerou 2 454 m2; parc. č. KN-C 2117/10 – ost. pl. s výmerou 340 m2; parc. č. KN-C 
2117/15 – ost. pl. s výmerou 20 m2; parc. č. KN-C 2117/16 – ost. pl. s výmerou 41 m2 a parc. č. KN-C 2117/19 – 
ost. pl. s výmerou 25 m2 (ďalej len „pozemky“), podľa rozsahu vymedzenom v geometrickom pláne č. 74/2018, 
ktorý vyhotovil geodet Ing. Vladimír Kandrík, dňa 10.01.2019, úradne overený dňa 22.01.2019 pod č. G1-7/2019, 
v súvislosti s realizáciou stavby pod názvom „IBV Levoča – lokalita Pri strelnici“, pre Podtatranskú 
vodárenskú spoločnosť, a.s. Poprad, IČO: 36 485 250, ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča, ako povinného z vecného bremena trpieť:  
- na pozemkoch umiestnenie a uloženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ich zariadenia a ich 

príslušenstva (ďalej len „stavba“); 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na pozemky, prechod a prejazd oprávneného z vecného 

bremena cez pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a ich opravách  stavby; 
zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena  
podľa  zmluvy a súvisiacich zákonov 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.     
T: 31.12.2019 

 Príjem:  0 eur   

22. V súvislosti so stavbou: „Napojenie chaty na elektrinu Levoča, Fedorkin Jarok“ bolo uznesením MZ č. 14 
z 29. zasadnutia MZ konaného dňa 22.06.2017 schválené zriadenie vecného bremena v prospech Ing. Juraja 
Riegelského, rod. Riegelský, nar. 07.06.1971 a Ing. Lenky Ordzovenskej, rod. Neupauerová, nar. 24.12.1981, 
obaja trvale bytom Kišovce 300, 059 12 Hôrka, SR ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena:  
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- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 6687/1 vo vlastníctve mesta Levoča, t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 k. 
ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie stavebného objektu SO 01 – elektrická prípojka NN a časti 
stavebného objektu SO 02 – odberné elektrické zariadenie – vedenie od rozpojovacej skrine SR4 po 
elektromerový rozvádzač RE v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou zodpovedným projektantom 
Ing. Štefanom Staroňom, zodp. projektantom, so sídlom: Trieda 1. mája 63/26,052 01 Spišská Nová Ves;  

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby na slúžiaci pozemky, prechod 
a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavby „Napojenie chaty na elektrinu Levoča, Fedorkin Jarok“  ; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi poverenej osobe vo výkone ich 
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 citovaným uznesením MZ bola dňa 04.08.2017 uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena medzi mestom ako budúcim povinným z vecného bremena a Ing. Jurajom Riegelským a Ing. Lenkou 
Ordzovenskou ako budúcimi oprávnenými z vecného bremena. Stavebné objekty boli zrealizované. Menovaní 
doručili mestu geometrický plán na zriadenie vecného bremena. Podľa tohto geometrického plánu je rozsah 
vecného bremena 82 m2. 

Stanovisko OM:                 OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:                  MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:                

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou: „Napojenie chaty na elektrinu Levoča, Fedorkin Jarok“ zriadenie vecného 
bremena v prospech Ing. Juraja Riegelského, rod. Riegelský, nar. 07.06.1971 a Ing. Lenky Ordzovenskej, rod. 
Neupauerová, nar. 24.12.1981, obaja trvale bytom Kišovce 300,059 12 Hôrka, SR ako oprávnených z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena:  
- trpieť na pozemku parc. č. KN-C 6687/1 vo vlastníctve mesta Levoča, t. č.  zapísaného na liste vlastníctva č. 1 

k. ú. Levoča („slúžiaci pozemok“) umiestnenie stavebného objektu SO 01 – elektrická prípojka NN a časti 
stavebného objektu SO 02 – odberné elektrické zariadenie – vedenie od rozpojovacej skrine SR4 po 
elektromerový rozvádzač RE v rozsahu podľa geometrického plánu č. 36444499-8/2019 vyhotoveného dňa 
07.02.2019 spoločnosťou GLOBING POPRAD s. r. o., IČO: 36 444 499, so sídlom Dostojevského 3313/12, 
Poprad, Ing. Jurajom Kubičárom, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 
25.02.2019 pod č. G1-56/19;  

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby na slúžiaci pozemky, prechod 
a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverenej osoby cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavby „Napojenie chaty na elektrinu Levoča, Fedorkin Jarok“  ; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi poverenej osobe vo výkone ich 
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. 

T: 31.12.2019 
 Príjem: 1 230 eur 

23. Spoločnosť LEVONET, s. r. o., zastúpená konateľom Radoslavom Kellnerom má záujem zrealizovať 
v Levoči stavbu „Optická sieť FTTH Fraňa Kráľa – Lúčna Levoča“ podľa projektovej dokumentácie 
vypracovanej spoločnosťou RojPex s. r. o., IČO: 47 075 180, so sídlom Nižné Repaše 75, 053 71 Nižné Repaše. 
Výkresová časť projektovej dokumentácie je rozdelená do 4 častí: 

1. Časť A – č. výkresu 2 – lokality: M. R Štefánika (parcela KN-C 1475); Probstnerova cesta (parcela KN-C 
1075), ul. Fraňa Kráľa (parcela č. KN-C 1119/1);  

2. Časť B – č. výkresu 3 – lokality: Prešovská cesta (parcely: KN-C 1074/3, KN-C 1074/2, KN-C 1074/5, 
KN-C 1074/4) a Sadová ul. (parcely: KN-E 7105 a KN-C 3266); 

3. Časť C – č. výkresu 4 – lokality: koniec Sadovej ul. (parcely: KN-E 970, KN-E 1662); časť Ovocinárskej 
ul. (parcely: KN-C 3406/1, KN-C 3463/4, KN-C 3464/1); časť Vodárenskej ul. (parcela KN-C 3419); 
Lesná ul. (parcely: KN-C 3411/12, KN-C 3415/1); časť Lúčnej ul. (parcely: KN-C 3415/1, KN-C 3508/1, 
KN-C 3430/5, KN-C 3236/2, KN-C 3434/1, KN-C 3434/2); 

4. Časť D – č. výkresu 5 – lokality: časť Lúčnej ul. (parcely: KN-C 3508/1, KN-E 1670/3, KN-E 7217, KN-E 
1677, KN-E 1658/2, KN-E 1659). 
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V rámci tejto stavby má dôjsť k vybudovaniu optickej telekomunikačnej siete FTTH, v rámci ktorej má byť 
vybudovaná hlavná trasa optického telekomunikačného vedenia, ku ktorej majú byť pripájané jednotlivé objekty. 
V lok. Probstnerova cesta (parcela KN-C 1075) má dôjsť k realizácii stavby iba v prípade dohody so 
spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s., ktorá zamýšľa realizovať stavbu „Levoča – ul. Probstnerova, 
M. R. Štefánika – úprava NN vedenia“. V lok. Sadová ulica (parcely: KN-E 7105, KN-C 3266) má dôjsť k 
realizácii stavby počas realizácie rekonštrukcie tejto ulice mestom. Pre vydanie územného rozhodnutia je 
potrebné preukázať právny vzťah k pozemkom, ktoré majú byť dotknuté realizáciou stavby. Spoločnosť 
LEVONET, s. r. o. nás požiadala o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na 
umiestnenie cit. stavby. 

Mesto  k tejto stavbe vyjadrilo svoje stanovisko listom zn. OM/1619/7598/2019 zo dňa 28.03.2019, ktorým 
definovalo svoje požiadavky a podmienky. Jedna z podmienok, ktorej cieľom je minimalizovať zásahy do 
pozemkov vo vlastníctve mesta na najnižšiu možnú mieru a zamedziť opakovanému rozkopávaniu pozemkov 
bola nasledovná: „stavebník, resp. investor už v štádiu predchádzajúcom začatie územného konania osloví 

ostatných poskytovateľov telekomunikačných služieb (najmä spoločnosť Slovak Telekom, a. s., IČO: 
35 763 469, so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava a spoločnosť Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, so 
sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava) vo veci ich záujmu pripoložiť ich optický kábel do spoločnej ryhy v trase 
stavby (najmä pre trasu podľa časti C a časti D projektovej dokumentácie) a oboznámi s ich stanoviskom mesto 
(doručením fotokópie stanoviska).“ Spoločnosť LEVONET, s. r. o. s touto podmienkou súhlasila. Keďže s 
realizáciou stavby v zmysle časti A a B projektovej dokumentácie sa počíta už v dohľadnom čase, mesto v tejto 
časti od tejto podmienky upustilo, nakoľko by bolo nereálne, aby v tomto časovom horizonte došlo ku koordinácii 
viacerých spoločností s potrebnými dokumentáciami a vyjadreniami pre účely vydania územného rozhodnutia. 
Naviac v časti A – je v lok. Probstnerova cesta zakreslená len krátka časť trasy, ktorá má byť zrealizovaná iba 
v prípade dohody spoločnosti LEVONET, s. r. o. so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a. s. a sama 
o sebe je bezpredmetná. Dĺžka trasy podľa časti A + B by bola cca 773 m.  

V časti C a D projektovej dokumentácie zatiaľ mesto nepozná stanoviská ostatných poskytovateľov 
telekomunikačných služieb. V prípade záujmu viacerých by bolo možné výšku odplaty za zriadenie vecného 
bremena určiť práve so zreteľom na počet týchto subjektov – napr. výšku odplaty v zmysle zásad, t. j. 15 
eur/m2/záberu rozdeliť pomerne k počtu subjektov a tiež definovať i vzájomné práva a povinnosti týchto 
záujemcov v zmluve. Navrhujeme preto osobitne posudzovať časti A + B projektovej dokumentácie a časti C+D 
a materiál vo veci zriadenia vecného bremena pre trasu v častiach C a D pripraviť do orgánov mesta až 
v okamihu, keď mesto bude disponovať vyjadreniami ostatných poskytovateľov telekomunikačných služieb. 

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 
minimálne 15 eur/m2/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/m2 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 či výrazne prispeje k rozvoju 
mesta a určiť výšku odplaty za zriadenie vecného bremena. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:       

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Optická sieť FTTH Fraňa Kráľa – Lúčna Levoča“ zriadenie vecného 
bremena v prospech spoločnosti LEVONET, s. r. o., IČO: 36 480 983, so sídlom Námestie Majstra Pavla 38, 
054 01 Levoča, 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, umiestnenie optickej telekomunikačnej 

siete FTTH – optického telekomunikačného vedenia, v súlade so situáciou stavby vypracovanou 
spoločnosťou RojPex s. r. o., IČO: 47 075 180, so sídlom Nižné Repaše 75, 053 71 Nižné Repaše – 
zodpovedným projektantom Ing. Jánom Rovderom a Lukášom Talárom (dátum: 02/2019) a to: 

  - v lok. ul. M. R. Štefánika, Probstnerova cesta, ul. Fraňa Kráľa na pozemkoch:  parc. č. KN-C 1475, KN-C 
1075, KN-C 1119/1, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča, v súlade s výkresom č. 2 cit. 
projektovej dokumentácie s názvom „Pôdorys – časť A“, dátum: 02/2019;  
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  - v lok. ul. Sadová na pozemkoch: parc. č. KN-E 7105 t. č. zapísanom na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča 
a KN-C 3266 t. č. zapísanom na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča v súlade s výkresom č. 3 – cit. projektovej 
dokumentácie s názvom „Pôdorys – časť B“, dátum: 02/2019 a so zreteľom na požiadavku obsiahnutú 
v stanovisku mesta zn. OM/1619/7598/2019 zo dňa 28.03.2019 týkajú sa trasy v lok. ul. Sadovej;  

  („slúžiace pozemky“); 
- 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, 
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 (cca 11 595 eur).  
 T: 31.12.2019 

Zrušenie uznesenia: 

24. MZ na svojom zasadnutí dňa 20.9.2018 schválilo uznesením z 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Levoči, pod č. 41/17, 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. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko  MR:     

MZ ruší uznesenie č. 41/17 zo 41. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 20.9.2018, 
ktorým bol schválený 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: ihneď 

Zverenie majetku do správy: 

25. Mesto Levoča v priebehu roku 2018 ukončilo rekonštrukciu majetku, 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 MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 
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 s účinnosťou od 01.05.2019:  
 inv. č. 2/827/245 – Rekonštrukcia chodníka pri Bazilike sv. Jakuba, na pozemku parc. č. KNC 3/1, 

v obstarávacej cene 4 004,53 eur, oprávky 187 eur, v zostatkovej cene 3 817,53 eur; 
 inv. č. 2/827/238 – Rekonštrukcia schodiska Pod vinicou - oceľové, na parc. č. KNC 2041/2, v obstarávacej 

cene 16 595,55 eur, oprávky 700 eur, v zostatkovej cene 15 895,55 eur;  
 inv. č. 2/827/254 – Ulica Železničný riadok ku garážam - odvodnenie, na pozemku parc. č. KNC 1652/1, 

v obstarávacej cene 17 006,97 eur, oprávky 355 eur, v zostatkovej cene 16 651,97 eur; 
 inv. č. 2/827/255 – Ruskinovská ulica - komunikácia, na pozemku parc. č. KNC 6417/4, v obstarávacej cene 

76 566,69 eur, oprávky 1 600 eur, v zostatkovej cene 74 966,69 eur; 
 inv. č. 2/827/256 – Ruskinovská ulica - chodník, na pozemku parc. č. KNC 6417/65 a KNC 6417/66, 

v obstarávacej cene 12 708,31 eur, oprávky 265 eur, v zostatkovej cene 12 443,31 eur; 
 inv. č. 2/827/257 – VO rozšírenie - Ruskinovská ulica, na parc. č. KNC 6417/3 a KNC 6417/3, KNC 6417/4 

a KNC 6417/65, v obstarávacej cene 22 829,22 eur, oprávky 480 eur, v zostatkovej cene 22 349,22 eur; 
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 inv. č. 2/826/8 – Ovocinárska ulica - komunikácia, na pozemkoch parc. č. KNC 3406/2, KNC 7218/2 
a KNC 8152/16, v obstarávacej cene 434 856,41 eur, oprávky 9 060 eur, v zostatkovej cene 425 796,41 eur; 

 inv. č. 2/826/8-A – Studňa – Ovocinárska ulica, na pozemku parc. č. KNC 7218/2, v obstarávacej cene 
4 901,33 eur, oprávky 597 eur, v zostatkovej cene 4 304,33 eur; 

 inv. č. 2/826/8_B – Ovocinárska ulica - odvodnenie, na pozemkoch parc. č. KNC 3406/1 a KNC 3463/4, 
v obstarávacej cene 4 249,33 eur, oprávky 162 eur, v zostatkovej cene 4 087,33 eur; 

do správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.  
T: 30.09.2019 

Vyradenie majetku z evidencie a odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie: 

26. Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča požiadalo o vyradenie majetku podľa prílohy č. 1. Ide 
o majetok, ktorý je opotrebovaný, zastaraný alebo poškodený. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 
27.03.2019 odporučila majetok vyradiť z evidencie majetku a následne ho zlikvidovať. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 

Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v obstarávacej cene 11 389,45 eur. 
T: 31.05.2019 

27. Materská škola, Železničný riadok 3, 054 01 Levoča požiadala o vyradenie majetku podľa prílohy č. 2. Ide 
o majetok, ktorý je opotrebovaný, zastaraný alebo poškodený. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 
27.03.2019 odporučila majetok vyradiť z evidencie majetku a následne ho zlikvidovať. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 

Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Materskej 
školy, Železničný riadok 3, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 2, spolu v obstarávacej cene 33 735,24 eur. 
T: 31.05.2019 

28. Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča požiadali o odpísanie pohľadávok z účtovnej 
evidencie podľa prílohy č. 3 z dôvodu ich nevymožiteľnosti. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 
27.03.2019 odporučila pohľadávky odpísať z účtovnej evidencie mesta. TSmL zároveň požiadali o vyradenie 
majetku podľa prílohy č. 3. Ide o majetok, ktorý je zastaraný, náklady na opravy sú neprimerané jeho zostatkovej 
hodnote a jeho ďalšia prevádzka je neefektívna. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 27.03.2019 
odporučila tento majetok vyradiť z evidencie majetku a následne ho zlikvidovať. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 

a) Primátor mesta schvaľuje odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie Technických služieb Mesta Levoča, 
Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3 spolu v hodnote 4 556,55 eur. 
T: 31.05.2019 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 

b) Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe 
Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3 v obstarávacej cene 4 108,28 
eur. 
T: 31.05.2019 

29. Mestské kultúrne stredisko Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča požiadalo o vyradenie 
majetku podľa prílohy č. 4. Ide o majetok – knižný fond v počte 790 kusov (náučné knihy, detské knihy 
a beletria), ktorý je z časti stratený, opotrebovaný, alebo zastaraný. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí 
dňa 27.03.2019 odporučila majetok vyradiť z evidencie majetku a následne ho zlikvidovať. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 

Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe 
Mestského kultúrneho strediska Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 4, spolu v 
obstarávacej cene 395,43 eur. 
T: 31.05.2019 
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Ukončenie nájmu bytu: 

30. P. Jozef Lizák s manž. Mgr. E. Lizákovou dňa 01.04.2019 doručili mestu Levoča žiadosť o ukončenie 
nájomnej zmluvy, uzavretej dňa 26.11.2018. Ide o trojizbový sociálny nájomný byt č. 9, nachádzajúci sa na 4. 
poschodí bytového domu s. č. 3313, na adrese J. Francisciho 23A. Menovaní chcú ukončiť nájom bytu dohodou 
k 30.04.2019. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 

Primátor mesta schvaľuje ukončenie nájmu trojizbového nájomného bytu, nachádzajúceho sa na 4. poschodí  
bytového domu súp. č. 3313, na adrese J. Francisciho č. 23A v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 
30496/2018/OM/55 zo dňa 26.11.2008 medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a p. Jozefom Lizákom, nar. 
16.02.1989 a manž. Mgr. Erikou Lizákovou, nar. 09.05.1991, obaja trvale bytom J. Francisciho 3313/23A, 
Levoča, ako nájomcom, dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom na nájomný byt na 
adrese J. Francisciho č. 23A/9, Levoča.  
T: 31.05.2019 

Pridelenie bytu: 

31. Mesto Levoča bude mať k dispozícii voľný trojizbový nájomný byt č. 9 s výmerou podlahovej plochy 72,28 
m2 na 4. poschodí bytového domu súp. č. 3313, J. Francisciho č. 23A v Levoči. Mesačná platba nájomného 
a úhrad za služby spojené s užívaním bytu je cca 200 eur + platba za plyn a platba za el. energiu. Výška finančnej 
zábezpeky je vo výške cca. 1 200 eur. 

O pridelenie trojizbového bytu nás požiadali viacerí žiadatelia: 
 Zuzana Snopková, nar. 1.11.1974, trvale bytom J. Francisciho  15, Levoča, rozvedená, býva so svojimi 

dvoma dcérami v Klčove u svojej sestry, v súčasnosti si nemôže dovoliť kúpiť vlastný byt, menová je 
zamestnaná; 

 Mgr. Slavomíra Froncová Kašperová, nar. 21.11.1984, trvale bytom Rozvoj 25, Levoča a manžel Dušan 
Fronc, nar. 07.07.1971, trvalé bytom P. Jilemnického 4, Svit, v súčasnosti bývajú s 2 deťmi v podnájme 
v SNV, ale deti navštevujú školské a predškolské zariadenie v Levoči. Menovaná je zamestnaná a manžel sa 
celodenne stará o dieťa do 6 rokov jeho veku; 

 Bc. Zlatica Ferenčáková, nar. 01.10.1975, trvale bytom Kláštorská 28, Levoča, rozvedená, býva spolu 2 
deťmi v podnájme, ale majiteľka bytu sa chcela vrátiť do svojho bytu, menovaná je zamestnaná; 

 Katarína Lizáková, nar. 26.10.1990, trvale bytom Rozvoj 21A, Levoča, v súčasnosti býva spolu 
s priateľom a jedným dieťaťom v podnájme, menovaná začala po rodičovskej dovolenke pracovať na dohodu 
a priateľ je živnostník; 

Majetkové oddelenie necháva na zvážení MK a MR, v akom poradí bude pridelený sociálny nájomný byt. 

Stanovisko OM:                                                            OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:                                                                             MK nebola uznášaniaschopná.      

Primátor mesta schvaľuje pridelenie trojizbového bytu č. 9, nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového domu 
súp. č. 3313, na adrese J. Francisciho č. 23A v Levoči pre p. ........................., nar. ................, trvale bytom 
....................................... a manž. ......................., nar. ............, trvale bytom ......................., na dobu určitú 3 roky, 
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet 
mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený ako druhému 
v poradí p. ......................, nar. ................, trvalé bytom ...................... a manž. ..............., nar. ................, trvale 
bytom ..........................., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod 
podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený ako tretiemu v poradí 
p. ......................, nar. ................, trvalé bytom ...................... a manž. ..............., nar. ................, trvale bytom 
..........................., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou 
vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený ako štvrtému v poradí 
p. ......................, nar. ................, trvalé bytom ...................... a manž. ..............., nar. ................, trvale bytom 
..........................., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou 
vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 31.07.2019  
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Nájom nebytových priestorov: 

32. Mestu Levoča bola dňa 04.04.2019 doručená žiadosť od Mestského kultúrneho strediska Levoča (IČO: 
42080312) o prenájom nebytových priestorov v objekte radnice (s. č. 2, parc. KN-C č. 8) na prízemí, miestnosť 
pod vežou s výmerou 40,18 m2, za účelom prevádzkovania dočasnej výstavnej siene (prezentácia tvorby mladých, 
začínajúcich umelcov). MsKS v tomto priestore chce prezentovať tvorbu mladých levočských a regionálnych 
umelcov a realizovať i iné sprievodné umelecké, vzdelávacie a kultúrne podujatia so zameraním na deti a mládež. 
Uvedené priestory žiadajú prenajať na dobu určitú od 01.06.2019 do 30.09.2019. 

Podľa ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení možno tento 
nájom chváliť bez obchodnej verejnej súťaže ako prípad hodný osobitného zreteľa schválením 3/5-ou väčšinou 
všetkých poslancov. Podľa Čl. 14 bodu 1 Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení možno majetok, 
ktorý je určený svojím charakterom na charitatívne, bezpečnostné, sociálne, kultúrne, zdravotné a športové účely 
prenechať na dočasné užívanie po schválení Mestským zastupiteľstvom. Minimálna výška nájomného podľa 
Zásad hospodárenia mesta Levoča je 10 eur/m2/rok. Okrem nájomného MsKS bude platiť služby spojené 
s nájmom nebytového priestoru. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:       

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí 
objektu, miestnosť pod vežou, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 v Levoči pre Mestské kultúrne stredisko 
mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č. 54, Levoča,  IČO 42080312, na účel prevádzkovania dočasnej výstavnej 
siene (prezentácia tvorby mladých, začínajúcich umelcov), s celkovou výmerou 40,18 m2 za nájomné v zmysle 
Zásad hospodárenia mesta Levoča vo výške 10 eur/m2/rok, na dobu určitú od 01.06.2019 do 30.09.2019, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. 14 bodu 
1 Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení možno majetok, ktorý je určený svojím charakterom na 
charitatívne, bezpečnostné, sociálne, kultúrne, zdravotné a športové účely prenechať na dočasné užívanie po 
schválení Mestským zastupiteľstvom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie dočasnej 
výstavnej siene.  

 Príjem: 133,93 eur/rok     
T: 31.05.2019 

33. Mesto Levoča vyhlásilo 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 MK:        MK nebola uznášaniaschopná. 
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. 
T: 31.05.2019 
 Príjem: min. v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča a podľa účelu využitia. 

Nájom nebytového priestoru – schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: 

34. Mesto Levoča je vlastníkom stavby súp. č. 47 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 31, k. ú. Levoča, na 
Námestí Majstra Pavla č. 47, Levoča. Na prízemí vpravo zadná časť v podbráni tohto objektu budú voľné 
nebytové priestory po p. Bednárovi, toho času využívané na prevádzkovanie obchodnej činnosti: 

m. č. 1 predajňa s výmerou   20,03 m2 m. č. 3 soc. zariadenie s výmerou     1,65 m2 
m. č. 2 sklad  s výmerou     8,80 m2 spolu vo výmere      30,48 m2 
    
Doterajší nájomca p. Bednár doručil mestu žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy s 3-mesačnou výpovednou 
lehotou, ktorá končí dňa 30.06.2019. O vyššie uvedené nebytové priestory prejavila záujem p. E. Schustriková. 
Navrhujeme predmetné priestory prenajať v obchodnej verejnej súťaži v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
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Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK nebola uznášaniaschopná. 
Stanovisko MR:       

MZ schvaľuje prenájom nebytových priestorov, spolu o výmere 30,48 m2, nachádzajúcich sa v objekte Námestie 
Majstra Pavla č. 47, v stavbe s. č. 47, postavenej na pozemku parc. č. KN-C 31, k. ú. Levoča, formou obchodnej 
verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
a schvaľuje tieto podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) účel nájmu   : obchodné priestory, kancelárske priestory, služby  
b) minimálna výška nájomného : podľa zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení  
c) doba nájmu   : neurčitá 
d) výpovedná lehota  : tri mesiace 
e) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 14.00 hod. dňa, 

ktorý predchádza deň konania zasadnutia MZ v tom  ktorom mesiaci, podľa schváleného harmonogramu 
zasadnutí MZ; 

f) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Nebytový priestor – Nám. Majstra Pavla 47“ 
a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne na č. dverí 25 – 1. posch. budovy MsÚ v Levoči – 
Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01  Levoča; 

g) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
h) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou  na súťaži; 
i) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so 

súhlasom mesta; 
j) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z predložených návrhov mesto oznámi na 

internetovej stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý; 
k) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy; 
l) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky súťaže 

alebo obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
T: 31.05.2019 

 príjem: podľa účelu využitia v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Levoča     

 

 

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 12.04.2019 


