
MESTO  LEVOČA 
Mestský úrad Levoča, Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01  Levoča 
 

 

Predmet rokovania:    
 
1. Schválenie uzatvorenia zmluvy o združení právnických osôb s Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
 
2. Schválenie uzatvorenia zmluvy o postúpení práv a povinností stavebníka z Mesta 
Levoča na Podtatranskú vodárenskú spoločnosťou, a.s.  
 
3. Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča a 
Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
 
4. Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 
Mestom Levoča a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
 
 
Pre:   Mestské zastupiteľstvo  – 20.06.2019 
 

Predkladá:  Právny útvar 
 

Spracovateľ:  Oddelenie IČ, ÚP a ŽP, SÚ 
 
     
Návrh predkladateľa na uznesenia:    
 
1. Mestské zastupiteľstvoschvaľuje uzatvorenie zmluvy o združení právnických osôb s 
Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
  
2. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o postúpení práv a povinností 
stavebníka z Mesta Levoča na Podtatranskú vodárenskú spoločnosťou, a.s.  
 
3.Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi 
Mestom Levoča a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
 
4. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi Mestom Levoča a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
 
 
Stanovisko predkladateľa:  
 
1. Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o združení 
právnických osôb s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
 



2. Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o 
postúpení práv a povinností stavebníka z Mesta Levoča na Podtatranskú vodárenskú 
spoločnosťou, a.s.  
 
3. Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve medzi Mestom Levoča a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  
 
4. Právny útvar odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie zmluvy o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena medzi Mestom Levoča a Podtatranskou vodárenskou 
spoločnosťou, a.s.  
 
 
 
 
Termín:   ihneď 
 
Zodpovedný:   Oddelenie IČ, ÚP a ŽP, SÚ,Právny útvar 
 
Na vedomie:             primátor mesta 
prednosta mestského úradu 
hlavná kontrolórka      
     
V Levoči dňa:  18.06.2019 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa: 

 
 

1. Mesto Levoča plánuje uzatvoriť zmluvu o združení právnických osôb v súlade so 
zákonom č. 583/2004 Z. z.o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s Podtatranskou 
vodárenskou spoločnosťou, a.s. a to za účelom združenia finančných prostriedkov na 
realizáciu stavby„Technická   infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina, SO 02 Splašková 
kanalizácia, SO 03 Verejný  vodovod“ (ďalej len „stavba”), v zmysle ktorej bude dohodnuté, 
že stavebníkom, spoluvlastníkom a prevádzkovateľom stavby bude Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a.s., pričom Mesto Levoča bude tiež spoluvlastníkom stavby a prispeje na jej 
realizáciu – realizáciu zemných prác sumou maximálne do 100 000 Eur. 

 
Mesto Levoča má spracovanú projektovú dokumentáciu, ktorú vypracovala Projekčná 

kancelária Prokom, Levočská 866, 058 01 Poprad, zodpovedný projektant Ing. Peter Nemec. 
 
Splaškovú kanalizáciu tvoria vetvy „S1“,S1-1“, „S1-2“, „S1-3“, „S1-4“ v 

celkovej dĺžke 623,73m, osadia sa prefabrikované kanalizačné šachty v počte 30 ks.Zrealizujú 
sa výkopové prace, kde hĺbka výkopu bude v rozmedzí od 1,75m až do 6,05m, do ktorého sa 
uloží potrubie z hladkých plnostenných kanalizačných rúr polypropylénových KGEM 315/9,7 
SN 10. 

 
Verejný vodovod tvoria vetvy „V1“, „V1-1“, „V1-2“,  v celkovej dĺžke 504,45 m. 

Osadia sa nadzemné hydranty H1 - 3 DN 80 v počte 3 ks. Zrealizujú sa výkopové práce, kde 
hĺbka výkopu bude v rozmedzíod 1,51m až 2,83m, do ktorého sa uloží potrubie z HDPE rúr 
tlakových PE 100/PN10 priemeru 110x 6,6 a 90x5,4. 

 
 
2. Mesto Levoča požiadalo o vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby 
príslušný špeciálny stavebný úrad – okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné 
prostredie. Po vydanom a právoplatnom stavebnom povolení má Mesto Levoča v úmysle, v 
zmysle zmluvy o združení právnických osôb s Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 
postúpiť práva a povinnosti stavebníka, t.j. Mesta Levoča, na Podtatranskú vodárenskú 
spoločnosťou, a.s. ako realizátora stavby.  
 
3.  Po výstavbe a kolaudácií  stavbya po zaradení spoluvlastníckeho podielu na tejto 
stavbe do majetku Mesta Levoča má Mesto Levoča úmysel pristúpiť, v súlade so zmluvou 
o združení právnických osôb, k predaju spoluvlastníckeho podielu Mesta Levoča na tejto 
stavbe Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a to za kúpnu cenu 1 euro ako dôvod hodný 
osobitného zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí a Zásadami hospodárenia Mesta 
Levoča, nakoľko stavba bude postavená vo verejnom záujme a prispeje k rozvoju mesta. 
 
4.  Vzhľadom k tomu, že Mesto Levoča kúpnou zmluvou odpredá svoj spoluvlastnícky 
podiel na stavbe Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s., a teda Podtatranská vodárenská 
spoločnosť, a.s. sa stane výlučným vlastníkom predmetnej stavby, je nevyhnutné na miestnej 
komunikácií, v ktorej bude stavba umiestnená, zriadiť vecné bremeno v prospech 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Vecné bremeno navrhujeme v prospech 
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zriadiť bezodplatne ako dôvod hodný osobitného 
zreteľa v súlade so zákonom o majetku obcí a Zásadami hospodárenia Mesta Levoča, nakoľko 



stavba s ktorou súvisí zriadenie tohto vecného bremena, bude postavená vo verejnom záujme 
a prispeje k rozvoju mesta. 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Alžbeta Pitoráková 
 vedúca oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ 
 
 
 
 


