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Kúpa nehnuteľnosti: 

1. V súvislosti s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov v lok. ul. Štúrovej v Levoči mesto zistilo, že 
pozemok parc. č. KN-E 2566/1, ktorý je verejným priestranstvom a nachádza sa na ňom sčasti trávnatý pás 
a sčasti chodník je v spoluvlastníctve troch fyzických osôb – Márie Jalčovej, Janky Nováčekovej a Magdalény 
Olšavskej, a bolo by vhodné, aby jeho vlastníkom bolo mesto. Mesto požiadalo menované o kúpu ich 
spoluvlastníckych podielov k predmetnému pozemku, navrhlo kúpnu cenu vo výške 5 eur/m2 .         

P. Mária Jalčová súhlasí s predajom, v súlade s postupom mesta pri predaji pozemkov navrhuje kúpnu cenu vo 
výške 20 eur/m2, p. Janka Nováčeková súhlasí s predajom a súhlasí aj s navrhovanou výškou kúpnej ceny 5 eur/ 
m2 a p. Magdaléna Olšavská súhlasí s predajom, v súlade s postupom mesta pri predaji pozemkov navrhuje kúpnu 
cenu vo výške 20 eur/m2 a žiada tiež, aby jej mesto zaplatilo odplatu za neoprávnené užívanie pozemku za 
obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok.   

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

a) MZ schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Štúrova - 
parc. č. KN-E 2566/1 – orná pôda, s výmerou 17 m2, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 4949 k. ú. Levoča, s veľkosťou 12/36-ín od Márie Jalčovej, rod. Olšavská, nar. 13.08.1954, trvale bytom J. 
Francisciho 1649/3, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2.    
T: 31.12.2019  

 Výdaj: 113,4 eur 

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

b) MZ schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Štúrova - 
parc. č. KN-E 2566/1 – orná pôda, s výmerou 17 m2, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 4949 k. ú. Levoča, s veľkosťou 12/36-ín od Janky Nováčekovej, rod. Olšavská, nar. 11.08.1957, trvale bytom J. 
Czauczika 1647/6, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 5 eur/m2.  
T: 31.12.2019  

 Výdaj: 28,35 eur   

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

c) MZ schvaľuje kúpu spoluvlastníckeho podielu k pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Štúrova - 
parc. č. KN-E 2566/1 – orná pôda, s výmerou 17 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 4949 k. ú. Levoča, s veľkosťou 12/36-ín od Magdalény Olšavskej, rod. Holbová, nar. 16.09.1949, trvale bytom 
Štúrova ul. 617/20, 054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 . Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok mesta 
ako kupujúceho zaplatiť Magdaléne Olšavskej  odplatu za neoprávnené užívanie jej spoluvlastníckeho podielu k 
pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok.   
T: 31.12.2019  

 Výdaj: 136,08 eur (kúpna cena 113,4 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 22,68 eur)  

Predaj nehnuteľností: 

2. Dňa 03.07.2019 sa na mesto obrátil p. Miroslav Plačko s manželkou Lenkou Plačkovou so žiadosťou o kúpu 
pozemku v lokalite Levočská Dolina. Ide o pozemok v bezprostrednom okolí pozemku v ich vlastníctve, 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, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku vo 
výlučnom vlastníctve žiadateľa 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 6916/34 – orná pôda s výmerou 102 m2 pre žiadateľov za kúpnu cenu 25 eur / m2. 
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Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR:       MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 6916/34 – orná pôda s výmerou 102 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 
6916 – orná pôda s výmerou 15 590 m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 33981302-50/2019, 
vypracovaného dňa 29.07.2019 Jánom Buríkom (IČO: 33981302), úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 16.08.2019 pod číslom G1-260/19 pre Miroslava Plačka, rod. Plačko, nar. 
28.03.1974 a Lenku Plačkovú, rod. Holečková, obaja trvale bytom Hincovce - Trsťany, SR do bezpodielového 
spoluvlastníctva manželov 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, prevádzaný pozemok je 
v bezprostrednom susedstve pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a príjem z predaja bude použitý na 
realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.12.2019 

 Príjem: 2 550 eur 

3. Listom zo dňa 26.6.2019 nás požiadala Júlia Galovičová o odkúpenie nehnuteľnosti pod rozostavanou stavbou 
garáže v lok. ul. Za sedriou, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 8429/29 - zast. pl. s výmerou 21 m2. Na 
stavbu garáže vydal Mestský národný výbor, odbor výstavby v Levoči dňa 9.10.1981 stavebné povolenie pre 
stavebníka Štefana Galoviča. Vlastníkom garáže po poručiteľovi Štefanovi Galovičovi sa podľa dedičského 
rozhodnutia č. 8D/107/2018 stala manželka Júlia Galovičová. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť predaj 
„pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“. Podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení minimálna jednotková východisková kúpna cena pozemkov pre všetky 
formy predaja je 20 eur/m2 na výstavbu rodinných domov a garáži v k. ú. Levoča.  

Podľa Článku 17 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení,  
„majetkoprávne vysporiadanie pozemku, ktoré fyzická alebo právnická osoba užíva bez právneho dôvodu a ktorý 
je vo vlastníctve Mesta sa odpredaj realizuje za minimálnu jednotkovú východiskovú kúpnu cenu určenú  podľa 
čl. 17 ods. 1 cit. Zásad a obsahom zmluvy bude záväzok kupujúceho zaplatiť odplatu za neoprávnené užívanie 
pozemku za obdobie, počas ktorého tento pozemok neoprávnené  užíval, inak za obdobie 2 roky spätne pred dňom 
prevodu vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá / m 2/ rok“. 

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

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. ul. Za sedriou, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 8429/29 - 
zast. pl. s výmerou 21 m2 pre Júliu Galovičovú, rod. Lacková, nar. 23.5.1950, trvale bytom Studenec č. 139, 
Spišské Podhradie, za kúpnu cenu 20 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že pozemok  je zastavaný rozostavanou stavbou garáže vo vlastníctve 
nadobúdateľa. 
T: 31.12.2020 

 Príjem:  420 eur + neoprávnené užívanie pozemku 84 eur. 

4. Ján Horváth je vlastníkom domu (na adrese Levočské Lúky č.1388/52), postaveného na pozemku parc. č. KN-
C 3786/5, k. ú. Levoča. Dom nie je zapísaný v katastri nehnuteľností (nebolo mu pridelené súpisné číslo).  Číslo 
1388/52 slúži na určenie pobytu a doručovanie pošty. De iure dom číslo pridelené nemá. Vlastníkom pozemku 
zastavaného týmto domom je mesto. Menovaný nás požiadal o kúpu – majetkoprávne vysporiadanie tohto 
pozemku s úmyslom zabezpečiť si zlegalizovanie stavby rodinného domu, teda pridelenie súpisného čísla a jeho 
zápis do katastra nehnuteľností. Pozemok je v celej výmere zastavaný stavbou domu. 

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...“. 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: 10 eur/m2  - 
„na výstavbu rodinných domov v lokalite Levočské Lúky“. 
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V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúceho zaplatiť mestu odplatu za 
neoprávnené užívanie pozemku za obdobie, počas ktorého tento pozemok neoprávnene užíval, inak za obdobie 2 
rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva,  vo výške 2 eurá/m2 /rok .   

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

MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky – parc. č. KN-C 3786/5 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 71 m2 , t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Levoča, 
pre p. Jána Horvátha, rod. Horváth, nar. 13.04.1976, trvale bytom Levočské Lúky 1388/52, 05401 Levoča, SR za 
kúpnu cenu 10 eur/m2; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu, že  prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu   vo vlastníctve kupujúceho.  
T: 31.12.2019  

 Príjem: 994 eur (kúpna cena 710 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 284 eur) 

5. Anna Holubová s manž. Marekom Holubom sú spoluvlastníkmi časti domu (na adrese Levočské Lúky č. 
49), postaveného na pozemku parc. č. KN-C 3759/1, k. ú. Levoča.  Dom nie je zapísaný v katastri nehnuteľností 
(nebolo mu pridelené súpisné číslo). Číslo 1133/ 49 slúži  na určenie pobytu a doručovanie pošty. De iure dom 
číslo pridelené nemá. Vlastníkom pozemku zastavaného týmto domom je mesto. Menovaní nás požiadali o kúpu 
časti pozemku zastavaného časťou domu, ktorej sú spoluvlastníkmi s úmyslom zabezpečiť si zlegalizovanie 
stavby rodinného domu, teda pridelenie súpisného čísla a jeho zápis do katastra nehnuteľností. 

Vlastníkom druhej časti domu je Marcela Horváthová (matka Anny Holubovej), pre ktorú bol schválený predaj 
pozemku zastavaného jej časťou domu uznesením č. 11 zo dňa 14.02.2019, avšak k podpisu zmluvy zatiaľ 
nedošlo (viď bod predĺženie termínu plnenia uznesenia). Na predaj pozemku menovaným možno použiť 
geometrický plán, ktorého vypracovanie si zabezpečila p. Marcela Horváthová. 

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...“. 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: 10 eur/m2  - 
„na výstavbu rodinných domov v lokalite Levočské Lúky“. V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnej 
zmluvy záväzok kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie pozemku za obdobie 2 rokov spätne 
pred dňom prevodu vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok.   

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

MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky – parc. č. KN-C 3759/1 - 
zast. pl. a nádv., s výmerou 46 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7/2019, vyhotoveného dňa 
23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, z 
pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 128 m2 , t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1, pre 
Annu Holubovú, rod. Horváthová, nar. 04.04.1985, trvale bytom Levočské Lúky 1133/49, 054 01 Levoča, SR 
a manž. Mareka Holuba,  rod. Holub, nar. 20.03.1984,  trvale bytom Levočské Lúky 1099/43, 054 01 Levoča, 
SR za kúpnu cenu 10 eur/m2 ; v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu, že  prevádzaný pozemok je zastavaný stavbou domu  (nezapísaného v katastri 
nehnuteľností) v spoluvlastníctve kupujúcich.  
T: 31.05.2020  

 Príjem: 644 eur (kúpna cena 460 eur  + odplata za neopráv. užívanie pozemku 184 eur) 

6. Mesto je vlastníkom pozemkov parc. č. KN-E 7113 – zast. pl. a nádv., s výmerou 5 318 m2 a parc. č. KN-E 
2564 – trv. tr. porast, s výmerou 195 m2 v lok. ul. Štúrova v Levoči. Mesto zistilo, že viaceré časti záhrad 
prislúchajúcich k rodinným domom tam postaveným (predné časti záhrad) zasahujú až do týchto pozemkov. 
Celkom ide o zásah troch subjektov – vlastníkov, resp. spoluvlastníkov nehnuteľností tam sa nachádzajúcich. 
Pozemky užívajú ako súčasť záhrady, majú ich oplotené. Dva dotknuté subjekty – p. Pavol Kyseľ s manž. Mgr. 
Magdalénou Kyseľovou Olšavskou a MUDr. Matúš Ferenc s manž. MUDr. Martou Ferencovou nás 
požiadali o kúpu užívaných pozemkov. Mesto vyzvalo na majetkoprávne vysporiadanie užívaného pozemku  tretí 
subjekt – p. Janku Nováčekovú. Menovaná nás požiadala o kúpu užívaného pozemku, v žiadosti uvádza, že 
pozemok užívali jej rodičia od r. 1954, kedy ho kúpili a po celú dobu bola presvedčená, že je ich vlastníctvom. 
Nesúhlasí s kúpnou cenou navrhnutou mestom (20 eur/m2) a navrhuje kúpnu cenu 5 eur/m2.  
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Na účel majetkoprávneho vysporiadania mesto zabezpečilo vypracovanie geometrického plánu (GP), v ktorom sú 
súhrnne zakreslené všetky zásahy do mestských pozemkov. Menovaní súhlasili s tým, že budú mestu refundovať 
tieto náklady v pomernej výške. Podľa GP je v prípade: 
a) Pavla  Kyseľa a manž. Mgr. Magdalény Kyseľovej Olšavskej zásah 60 m2;  
b) p. Janky Nováčekovej zásah 108 m2; 
c) MUDr. Matúša Ferenca a manž. MUDr. Marty Ferencovej zásah 75 m2. 

Tieto predaje 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.“  Podľa Zásad nie je možné pozemok predať za kúpnu cenu navrhovanú J. 
Nováčekovou , t. j.  5 eur/m2, keďže podľa Čl. 12, ods. 4 Zásad, ktorý upravuje predaj pozemku zastavaného 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy v zmysle § 9a, ods. 8, písm. b)  Zákona o majetku 
obcí v platnom znení : „Minimálna výška kúpnej ceny bude vo výške ceny určenej znaleckým posudkom alebo ak 
znalecký posudok nie je k dispozícii, vo výške minimálnej kúpnej ceny v súlade s Čl. 17 Zásad“. J. Nováčeková 
bola o možnosti zabezpečiť si vypracovanie znaleckého posudku poučená, avšak nemá o to záujem.    

V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnych zmlúv 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. 

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

a) MZ schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Štúrova: 
 - parc. č. KN-C 1327/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 44 m2; 
 - parc. č. KN-C 1326/7 – orná pôda, s výmerou 16 m2; 
oddelených na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 Jánom 
Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-E 
7113 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča, pre 
Pavla Kyseľa, rod. Kyseľ, nar. 18.08.1979, trvale bytom Trhovisko 809/10, 053 04 Spišské Podhradie, SR 
a manž. Mgr. Magdalénu Kyseľovú Olšavskú,  rod. Olšavskú, nar. 31.08.1984,  trvale bytom Štúrova 617/20, 
054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia 
v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá  nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok 
s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.  
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického 
plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  
s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, v pomernej výške. 
T: 31.12.2019  

 Príjem: kúpna cena 1200 eur + odplata 

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

b) MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Štúrova  parc. č. KN-C 1326/6 – orná 
pôda, s výmerou 108 m2 oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 
21.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, 
z pozemku parc. č. KN-E 7113 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
4376 k. ú. Levoča, pre Janku Nováčekovú, rod. Olšavskú, nar. 11.08.1957, trvale bytom J. Czauczika 1647/6, 
054 01 Levoča, SR za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia vo 
vlastníctve kupujúcej, ktorá  nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, 
nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.   
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Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcej refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického 
plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  
s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, v pomernej výške. 
T: 31.12.2019  

 Príjem: 2 592 eur (kúpna cena 2 160 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 432 eur) 

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

c) MZ schvaľuje predaj pozemkov v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Štúrova: 
 - parc. č. KN-C 1326/5 – orná pôda, s výmerou 43 m2 ; 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 Jánom 
Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39,  z pozemku parc. č. KN-E 
7113 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča,  
- parc. č. KN-C 1326/8 – orná pôda, s výmerou 32 m2 ; 
oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 Jánom 
Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-E 
2564 – trv. tr. porast, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča,  
pre MUDr. Matúša Ferenca, rod. Ferenc, nar. 25.10.1987 a manž. MUDr. Martu Ferencovú,  rod. Habrdovú, 
nar. 25.08.1988, obaja trvale bytom Sídlisko pri prameni 1326/2, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2   
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, 
že časť prevádzaných pozemkov je zastavaná stavbou oplotenia v spoluvlastníctve kupujúcich, ktorá  nie je 
predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaných pozemkov tvorí priľahlú plochu, 
ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej 
bezprostrednom susedstve. 
Obsahom kúpnej zmluvy bude záväzok kupujúcich refundovať mestu náklady za vypracovanie geometrického 
plánu č. 33981302-54/2019, vyhotoveného dňa 21.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  
s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, v pomernej výške. 
T: 31.12.2019  

 Príjem: kúpna cena 1 500 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku  
 
7. Mesto je vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 1992/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 5 463 m2, k. ú. Levoča, 
v lok. ul. Pod vinicou. Mesto zistilo, že viaceré časti záhrad prislúchajúcich k rodinným domom tam postaveným 
(predné časti záhrad) zasahujú až do tohto pozemku. Na podklade výziev mesta na majetkoprávne vysporiadanie 
pozemku doručených vlastníkom, resp. spoluvlastníkom nehnuteľností sa uskutočnili viaceré rokovania. Mesto 
navrhlo dotknutým subjektom predaj alebo nájom užívaných pozemkov. O kúpu pozemku nás požiadali len: 
a) p. Martina Malegová a Ing. Roman Malega; Pod vinicou 1538/29; 
b) p. Marcela Rušinová; Pod vinicou 1534/22; 
c) p. Ľubomír Rovder; Pod vinicou 1453/1. 

Na stretnutí konanom 13.05.2019 bolo prítomným navrhnuté, že mesto zabezpečí vypracovanie geometrického 
plánu na svoje náklady pre subjekty, ktoré prejavia záujem o majetkoprávne vysporiadanie. Mesto v prípade 
uvedenom pod a) a b) zabezpečilo vypracovanie geometrického plánu (GP) na vlastné náklady. P. Ľubomír 
Rovder si zabezpečil vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady, nakoľko nemal záujem čakať na 
stanovisko ostatných dotknutých vlastníkov. Podľa GP je v prípade p. Martiny Malegovej a Ing. Romana Malegu 
zásah 60 m2, p. Marcely Rušinovej zásah 11 m2 a p. Ľubomíra Rovdera zásah 20 m2. 

Tieto predaje 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.“ Keďže predmetný pozemok je dotknutý inžinierskymi sieťami (NN a VN 
rozvody) je možné v týchto prípadoch postupovať podľa ustanovenia Čl. 17, ods. 6 Zásad a kúpnu cenu znížiť 
o 30 %, teda na 14 eur/m2 . V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnych zmlúv záväzok kupujúcich 
zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie pozemku za obdobie 2 rokov spätne pred dňom prevodu 
vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok. 
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Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR:       MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

a) MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pod vinicou parc. č. KN-C 1992/14 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 60 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 69/2019, vyhotoveného dňa 
12.08.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-C 1992/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
1 k. ú. Levoča, pre Ing. Romana Malegu, rod. Malega, nar. 28.11.1969 a manž. Martinu Malegovú, rod. 
Vrončovú, nar. 08.09.1975, obaja trvale bytom Pod vinicou 1538/29, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 
eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbami v spoluvlastníctve kupujúcich - stavbou 
oplotenia a časťou prístrešku pre automobily, ktoré  nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností 
a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný celok s týmito stavbami, nakoľko sa nachádza v ich bezprostrednom susedstve.   
T: 31.12.2019  

 Príjem: 1 080 eur  (kúpna cena 840 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 240 eur) 

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

b) MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pod vinicou  parc. č. KN-C 1992/15 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 11 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 69/2019, vyhotoveného dňa 
12.08.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-C 1992/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
1 k. ú. Levoča pre Marcelu Rušinovú, rod. Mederyová, nar. 31.05.1966, trvale bytom Pod vinicou 1534/22, 054 
01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia vo 
vlastníctve kupujúcej, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, 
nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.  
T: 31.12.2019  

 Príjem: 198 eur (kúpna cena 154 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 44 eur) 

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

c) MZ schvaľuje predaj pozemku v katastrálnom území Levoča, v lok. Pod vinicou parc. č. KN-C 1992/11 – 
zast. pl. a nádv., s výmerou 20 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 48/2019, vyhotoveného dňa 
23.07.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 782/41, Levoča, 
z pozemku parc. č. KN-C 1992/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 
1 k. ú. Levoča pre Ľubomíra Rovdera, rod. Rovder, nar. 27.04.1971, trvale bytom Pod vinicou 1453/1, 054 01 
Levoča, SR, za kúpnu cenu 14 eur/m2, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného pozemku je zastavaná stavbou oplotenia vo 
vlastníctve kupujúceho, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného 
pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, 
nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve.  
T: 31.12.2019  

 Príjem: 360 eur  (kúpna cena 280 eur + odplata 80 eur) 

8. Mesto je vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 2719 – zast. pl. a nádv., s výmerou 881 m2 v lok. ul. Slavkovskej 
v Levoči (predmetný pozemok). Stanislav Hollo a Mgr. Júlia Hollová sú bezpodieloví spoluvlastníci 
nehnuteľností nachádzajúcich sa na ul. Slavkovskej a to domu č. 873/41 a pozemku parc. č. KN-C 2706, na 
ktorom jej tento dom postavený. Mgr. Júlia Hollová je aj vlastníčkou vedľajšieho pozemku parc. č. KN-C 2707/2. 
Menovaní nás požiadali o kúpu časti predmetného pozemku s výmerou cca 67 m2 tvoriaceho  pás, nachádzajúci sa 
pred nehnuteľnosťami menovaných, z ktorého vedie hlavný vstup na ich pozemok (požadovaný pozemok). 
Menovaní v svojej žiadosti uvádzajú, že požadovaný pozemok je neudržiavaný, často využívaný okoloidúcimi 
ako verejná toaleta, je útočiskom pre adolescentov, ktorí tu robia nielen neporiadok a hluk, ale ničia i ich majetok 
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– niekoľkokrát mali poškriabané auto parkujúce pred bránou. Ďalej vo svojej žiadosti uvádzajú, že predmetný 
pozemok sami spravujú – kosia ho, upratujú ustavične odpadky po spoluobčanoch, ktorí im hádžu odpad až do 
záhrady a tiež odhŕňajú sneh. Na požadovanom pozemku mesto v rámci stavby s názvom „Odvodnenie 
Slavkovskej ulice v Levoči“ malo realizovať časť stavebného objektu SO 01 Vsakovanie - časť Vsaku 2, avšak 
napokon sa toto nerealizovalo.  

Pri ohliadke na tvári miesta bolo zistené, že predmetný pozemok je pokosený, udržiavaný. Autom už nie je možné 
dôjsť ďalej ako na požadovaný pozemok, keďže ďalej sa už pozemok podstatne zužuje. Požadovaný pozemok je 
využívajú hlavne miestni obyvatelia na prechod peši k príbytkom postaveným na predmetnom pozemku, avšak 
prístup k týmto príbytkom je možný aj z druhej strany Slavkovskej ulice. Na pozemku sa nachádza odpad 
rôzneho druhu, vrátane eternitu, ktorý podľa tvrdenia menovaných môže mať negatívny vplyv na kvalitu vody zo 
studne (keďže v danej lokalite nie je vodovod) a tiež životného prostredia. K nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa 
oproti požadovanému pozemku (zadné trakty domov) je zabezpečený hlavný prístup zo Slavkovskej ulice. 
K nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa priestorovo nad nehnuteľnosťami menovaných je zabezpečený hlavný 
prístup z ulice Predmestie (ulica vedľa autoumyvárne popri potoku).   

Tento predaj je možné schváliť ako zákonnú výnimku pri prevode nehnuteľností, a to ako prípad hodný 
osobitného zreteľa schválením 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. V súlade s Čl. 17, ods. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení (ďalej len Zásady) by výška kúpnej ceny bola 20 eur/m2 
„na zriadenie záhrady, výstavbu záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáží.“ 

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

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. 
ul. Slavkovská – časť parcely č. KN-C 2719 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 67 m2  , ktorý bude oddelený na 
podklade geometrického plánu pre žiadateľov: Stanislava Holló, rod. Holló, nar. 15.11.1959 a Mgr. Júliu 
Hollovú, rod. Kacejová, nar. 27.02.1964, obaja trvale bytom J. Francisciho 1723/18, 054 01 Levoča, SR, za 
kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností: a) 

v spoluvlastníctve žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 2706 a domu s. č. 873 na tomto pozemku postavenom; 
b) vo vlastníctve žiadateľky: pozemku parc. č. KN-C 2707/2;  

- žiadatelia prevádzaný pozemok spravujú (kosia, zabezpečujú udržiavanie čistoty, zimnú údržbu); 
- predajom pozemku sa prispeje k zlepšeniu estetickej úrovne pozemku a dodržiavaniu hygienických predpisov, 

nakoľko sa zabráni znečisťovaniu pozemku odpadom a iným. 
Žiadatelia si zabezpečia vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 31.12.2019 

 Príjem: cca 1 340 eur podľa geometrického plánu  

9. Mesto Levoča je vlastníkom pozemkov v k. ú. Torysky, a to pozemkov parc. č. KN-C 14/1 – zast. pl. a nádv. 
s výmerou 1 058 m2, KN-C 15 – zast. pl. a nádv. s výmerou 1 064 m2 a KN-C 17/1 – zast. pl. a nádv. s výmerou      
58 m2 (požadované pozemky). O predaj týchto pozemkov nás požiadali Štefan Pollák a Mgr. Zuzana Polláková 
(menovaní). Doručili nám i na vlastné náklady vypracovaný znalecký posudok, podľa ktorého je výška kúpnej 
ceny 3,05 eur/m2. Menovaní užívajú požadované pozemky ako nájomcovia na základe nájomného vzťahu 
s mestom Levoča, založeného nájomnou zmluvou v r. 2008. Sú tiež spoluvlastníkmi nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v bezprostrednom susedstve požadovaných pozemkov: pozemku parc. č. KN-C 669/6; 
pozemku parc. č. KN-C 669/7  a rozostavaného rodinného domu na ňom postavenom; pozemku parc. č. KN-C 
669/8  a domu s. č. 135 na ňom postavenom; pozemku parc. č. KN-C 669/9  a rozostavanej garáže na ňom 
postavenej, pozemku parc. č. KN-C 669/10 a rozostavanej drevárne na ňom postavenej.  

V bezprostrednom susedstve požadovaných pozemkov sa nachádzajú tiež nehnuteľnosti v spoluvlastníctve Anny 
Pástorovej a Tomáša Pástora, a to pozemok parc. č. KN-C 665/1, KN-C 666  a dom s. č. 134 na ňom postavený 
a pozemok parc. č. KN-C 667/4 . Manž. Pástorovci nás v auguste 2018 žiadali o predaj časti požadovaných 
pozemkov (38 m2) na zabezpečenie prístupu k zadnej časti domu za účelom údržby; MZ však predaj neschválilo. 

Mesto na podklade žiadosti menovaných oslovilo manž. Pástorovcov, ktorí potvrdili svoj pretrvávajúci záujem 
o kúpu časti požadovaných pozemkov. Na pracovnom stretnutí za účasti menovaných i manž. Pástorovcov sa 
dospelo ku konsenzu, že manž. Pástorovci by mohli nadobudnúť do svojho spoluvlastníctva časť požadovaných 
pozemkov s výmerou 38 m2 a zvyšnú časť požadovaných pozemkov by mohli nadobudnúť do svojho 
spoluvlastníctva menovaní. Manž. Pástorovci si zabezpečili na vlastné náklady vypracovanie geometrického 
plánu na oddelenie časti požadovaných pozemkov s výmerou 38 m2. 
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Oba predaje - pre menovaných i pre manž. Pástorovcov je možné schváliť ako zákonnú výnimku pri prevode 
nehnuteľností, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa schválením 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 
V súlade s Čl. 14, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení (ďalej len 
Zásady) by výška kúpnej ceny bola vo výške ceny určenej znaleckým posudkom: 3,05 eur/m2.    

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

a) MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v katastrálnom území Torysky - parc. č. 
KN-C 668/3 – orná pôda, s výmerou 38 m2 oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-55/2019, 
vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné 
Repaše 39, z pozemkov: 
- parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv. (27 m2); 
- parc. č. KN-E 15    – zast. pl. a nádv. (11 m2); 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky,  
pre Annu Pástorovú, rod. Barbuščáková, nar. 16.02.1955 a Tomáša Pástora, rod. Pástor, nar. 17.06.1954, obaja 
trvale bytom 053 71, Torysky č. 134, SR; za kúpnu cenu 3,05 eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č. 47/2019, 
vyhotoveným dňa 11.06.2019 Ing. arch. Martinou Švajkovou, znalkyňou v odbore Stavebníctvo, v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa  priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností:  v spoluvlastníctve 

žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 666 a domu s. č. 134 na tomto pozemku postavenom; pozemku parc. č. 
KN-C 667/4;  

- predajom pozemku sa žiadateľom zabezpečí prístup k zadnej časti domu s. č. 134 za účelom jeho údržby.  
T: 31.12.2019 

 Príjem: 115,9 eur 

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

b) MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemkov v katastrálnom území Torysky: 
 - parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 031 m2 oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom 
podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku parc. č. KN-E 14/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 058 m2 ; t. č. 
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky; 
 - parc. č. KN-E 15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 053 m2 oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom 
podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemku  parc. č. KN-E 15 – zast. pl. a nádv., s výmerou 1 064 m2; t. č. 
zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky; 
- parc. č. KN-E 17/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 58 m2 ; t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 925 k. ú. Torysky; 
pre Štefana Polláka, rod. Pollák, nar. 31.01.1973 a Mgr. Zuzanu Pollákovú, rod. Spišáková, nar. 02.11.1973, 
obaja trvale bytom J. Francisciho 1506/4, 054 01 Levoča, SR, pre každého  v podiele ½-ica, za kúpnu cenu 3,05 
eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č. 47/2019, vyhotoveným dňa 11.06.2019 Ing. arch. Martinou Švajkovou, 
znalkyňou v odbore Stavebníctvo, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- žiadatelia užívajú prevádzané pozemky ako nájomcovia na základe nájomného vzťahu s mestom Levoča;  
- prevádzané pozemky sa  priestorovo nachádzajú v bezprostrednom susedstve nehnuteľností  v spoluvlastníctve 

žiadateľov: pozemku parc. č. KN-C 669/6, pozemku parc. č. KN-C 669/7   a rozostavaného rodinného domu na 
ňom postaveného; pozemku  parc. č. KN-C 669/8 a domu s. č. 135 na ňom postaveného; pozemku parc. č. KN-
C 669/9  a rozostavanej garáže na ňom postavenej; pozemku parc. č. KN-C 669/10 a rozostavanej drevárne na 
ňom postavenej;  

- prevádzané  pozemky mesto nepotrebuje na plnenie svojich úloh.     
Obsahom kúpnej zmluvy uzavretej medzi mestom Levoča a žiadateľmi bude ustanovenie o tom, že Nájomná 
zmluva č. 31502/08/SMM/170 zo dňa 09.12.2008 zanikne dňom nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy 
a Kúpnej zmluvy, ktorá bude uzavretá medzi mestom Levoča a Annou Pástorovou, rod. Barbuščákovou, nar. 
16.02.1955 a Tomášom Pástorom, rod. Pástorom, nar. 17.06.1954, obaja trvale bytom 053 71, Torysky č. 134, 
SR na predaj pozemku v katastrálnom území Torysky parc. č. KN-C 668/3 – orná pôda, s výmerou 38 m2 

oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-55/2019, vyhotoveného dňa 27.08.2019 Jánom 
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Buríkom - GEODET, IČO: 33981302,  s miestom podnikania 05371 Nižné Repaše 39, z pozemkov parc. č. KN-E 
14/1 – zast. pl. a nádv. a parc. č. KN-E 15 – zast. pl. a nádv., pričom rozhodujúci  je deň, kedy nadobudne 
účinnosť i druhá z týchto kúpnych zmlúv.       
T: 31.12.2019 

 Príjem: 6 533,10 eur   

10. Dňa 12.06.2019 bola mestu doručená žiadosť PharmDr. Jany Čarnokej o kúpu časti pozemku vo vlastníctve 
mesta, nachádzajúceho sa v areáli Materskej školy na ul. Železničný riadok (MŠ). Žiadateľka ďalej uvádza, že je 
vlastníčkou objektu zdravotného strediska na sídl. Rozvoj (ZS), priamo susediaceho s areálom MŠ, pričom 
každodenná prevádzka ZS a MŠ ukazuje nedostatočný počet parkovacích miest pre motorové vozidlá. Najmä 
v čase privážania a odvážania detí do a z MŠ tam podľa žiadateľky vznikajú časté kolízne situácie. 

Vzhľadom na uvedené žiadateľka navrhuje odkúpenie časti pozemku mesta v areáli MŠ, kde by na vlastné 
náklady zabezpečila vybudovanie nových parkovacích miest a na časti pozemku, ktorý by nebol predmetom 
prevodu (t. j. ostal by vo vlastníctve mesta) by rovnako na vlastné náklady zabezpečila vybudovanie novej 
príjazdovej komunikácie s chodníkom k objektu MŠ. Ako sa ďalej uvádza v žiadosti, nové parkovacie miesta 
nebudú žiadnym spôsobom ohradené a mimo prevádzkových hodín ZS by mohli slúžiť obyvateľom priľahlých 
bytových domov na parkovanie, čím by sa reálne prispelo k zmierneniu problému s nedostatkom parkovacích 
miest v tejto lokalite mesta. Žiadateľka zároveň navrhuje započítať náklady na realizáciu prístupovej komunikácie 
s chodníkom k objektu MŠ s kúpnou cenou za predaj časti pozemku, t. č. vo vlastníctve mesta. 

Dňa 11.09.2019 bolo mestu doručené stanovisko vedenia MŠ k uvedenému zámeru, stanovisko rady školy (RŠ) 
a rodičov detí, navštevujúcich MŠ. RŠ počtom hlasov 8:0 vyjadrila nesúhlas s realizáciou zámeru, no v prípade, 
že bude mať k dispozícii viac informácií (vizualizácia a konkrétne podmienky realizácie, spôsob zachovania 
a obnovy zelene v areáli MŠ a dôraz na bezpečnosť detí v prípade jeho realizácie) je pripravená o zámere znovu 
hovoriť. Rodičovské združenie (RZ) za účasti 47 rodičov vyjadrilo jednohlasný nesúhlas s realizáciou 
predloženého zámeru. K stanovisku RŠ a RZ sa priklonilo aj vedenie MŠ, a to z dôvodu neexistencie vizualizácie 
budúceho stavu parkoviska, bezpečnostných opatrení v areáli a absencie zelene, ďalej z dôvodu, že predmetná 
plocha slúži v popoludňajších hodinách na hrové a oddychové činnosti a nakoniec aj z dôvodu absencie ďalších 
relevantných informácií o zámere. 

Tento predaj je možné schváliť ako zákonnú výnimku pri prevode nehnuteľností, a to ako prípad hodný 
osobitného zreteľa schválením 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. V súlade s Čl. 17, ods. 1 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení by výška kúpnej ceny bola 20 eur/m2. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK o návrhu na uznesenie nehlasovala 
a žiada dôvodovú správu predkladateľa doplniť o stanovisko vedenia MŠ a stanoviská rodičov, ktorých deti 
navštevujú túto MŠ. 
Stanovisko MR:       MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť v katastrálnom území Levoča, 
v lok. ul. Železničný riadok, a to časť pozemku parc. č. KN-C 1628/2 – zast. pl. a nádv. s výmerou podľa 
geometrického plánu, ktorý si dá kupujúca vyhotoviť na vlastné náklady, pre PharmDr. Janu Čarnokú, rod. 
Vitikáčovú, nar. 22.08.1967, trvale bytom Za Sédriou 3141/56, 054 01 Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2, 
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- kupujúca na prevádzanom pozemku zrealizuje výstavbu parkovacích miest pre potreby Zdravotného strediska 

na ul. Železničný riadok v Levoči (ďalej len „ZS“);  
- vstup na parkovacie miesta nebude nijak obmedzený a mimo prevádzkového času ZS bude slúžiť obyvateľom 

priľahlých bytových domov na parkovanie motorových vozidiel, čím sa zmierni problém s nedostatkom 
parkovacích miest v tejto lokalite mesta; 

- kupujúca na tej časti pozemku parc. č. KN-C 1628/2 – zast. pl. a nádv., ktorá nebude predmetom prevodu na 
zrealizuje vlastné náklady výstavbu novej príjazdovej komunikácie s chodníkom k objektu Materskej školy na 
ul. Železničný riadok v Levoči (ďalej len „MŠ“); 

- realizáciou uvedeného zámeru dôjde k odstráneniu problému s nedostatkom parkovacích miest pri objektoch 
ZS a MŠ a k odstráneniu častých kolíznych situácií v čase začiatku a konca vyučovania v MŠ. 

T: 31.01.2020 
 Príjem: podľa geometrického plánu 

Zámena nehnuteľností: 
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11. Listom zo dňa 14.06.2019 sa na Mesto Levoča obrátili p. František Boroviak s manželkou Jozefínou 
Boroviakovou so žiadosťou o zámenu pozemkov v lok. ul. Predmestie v Levoči. Manželia Boroviakovci sú 
bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku parc. č. KN-C 2670/5 – zast. pl. s výmerou 6 825 m2. Pri 
preskúmavaní vlastníckych vzťahov v okolí pripravovaného OC pre potreby realizácie vyvolaných investícií 
stavby bolo zistené, že hranica pozemku parc. č. KN-C 2670/5 nie je totožná so skutočnou hranicou, tvorenou 
oplotením a stenami objektov, ktoré sú na tomto pozemku postavené, ale hranica uvedeného pozemku prechádza 
stredom miestnej komunikácie na ul. Predmestie. 

Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby mesto nadobudlo časť pozemku parc. č. KN-C 2670/5 do svojho 
vlastníctva. V záujme nezaťažovania rozpočtu mesta žiadatelia na vlastné náklady vypracovali geometrický plán 
na oddelenie pozemku parc. č. KN-C 2670/13 s výmerou 160 m2 a navrhli vykonať jeho zámenu za pozemok 
parc. č. KN-C 2671 s výmerou 157 m2 vo vlastníctve mesta. Tento pozemok sa nachádza v bezprostrednom 
susedstve pozemku parc. č. KN-C 2670/5 v spoluvlastníctve žiadateľov. 

Keďže mesto pozemok parc. č. KN-C 2671 nepotrebuje na plnenie svojich úloh, no má záujem o majetkoprávne 
vysporiadanie pozemkov pod miestnou komunikáciou bez zaťažovania rozpočtu mesta, navrhujeme MZ schváliť 
zámenu pozemku parc. č. KN-C 2671 s výmerou 157 m2 vo vlastníctve mesta za pozemok parc. č. KN-C 2670/13 
s výmerou 160 m2 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Boroviakovcov, a s ohľadom na výmeru 
zamieňaných pozemkov bez finančného vyrovnania. 

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

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v k. ú. Levoča, kde: 
 na jednej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 2670/13 – zast. pl. s výmerou 160 m2, k. ú Levoča, 

v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Františka Boroviaka, rod. Boroviak, nar. 24.03.1948 
a Jozefíny Boroviakovej, rod. Harendarčíková, nar. 13.02.1953, obaja trvale bytom Pod vinicou 48, Levoča, 
SR; 

 na druhej strane zámeny je pozemok parc. č. KN-C 2671 – záhrada s výmerou 157 m2, k. ú Levoča vo 
vlastníctve Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 00329321; 

a to tak, že: 
 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 00329321 nadobudne výlučné vlastníctvo 

pozemku parc. č. KN-C 2670/13 – zast. pl. s výmerou 160 m2, k. ú. Levoča od Františka Boroviaka, rod. 
Boroviak, nar. 24.03.1948 a Jozefíny Boroviakovej, rod. Harendarčíková, nar. 13.02.1953, obaja trvale 
bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR, a zároveň 

 František Boroviak, rod. Boroviak, nar. 24.03.1948 a Jozefína Boroviaková, rod. Harendarčíková, nar. 
13.02.1953, obaja trvale bytom Pod vinicou 48, Levoča, SR nadobudnú pozemok parc. č. KN-C 2671 – 
záhrada s výmerou 157 m2, k. ú Levoča od Mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 
00329321 do bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne 
vysporiadanie nehnuteľností – pozemkov pod miestnou komunikáciou na ul. Predmestie bez zaťažovania 
rozpočtu mesta Levoča. 
T: 30.11.2019 

 Príjem/Výdaj: 0 eur 

12. Listom zo dňa 22.5.2019 nás požiadali p. Róbert Hasaj s manželkou Máriou o zámenu pozemkov v lok. ul. 
Za sedriou v Levoči, a to časti pozemku parc. č. KN-C 1177 – ost. pl., ktorého vlastníkom je Mesto Levoča za 
časť pozemku parc. č. KN-C 1175 – záhrada, ktorého vlastníkom sú žiadatelia. Je potrebné upozorniť na 
skutočnosť, že na liste vlastníctva č. 22 je k pozemku parc. č. KN-C 1175 (z ktorého časť má nadobudnúť mesto) 
zapísaná ťarcha, a to záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a. s. (ďalej „SLSP“) Bratislava. Po 
konzultácii so zástupcami SLSP došlo k dohode, že v prípade schválenia zámeny a podpisu zámennej zmluvy 
oboma zmluvnými stranami ešte pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností p. 
Róbert Hasaj a manž. Mária zabezpečia výmaz tejto ťarchy. 

Zostávajúcu časť pozemku parc. č. KN-C 1177 majú žiadatelia záujem odkúpiť, ale v súčasnosti nemajú dostatok 
finančných prostriedkov na jeho kúpu, o pozemok sa riadne starajú a užívajú ho ako záhradu. Žiadatelia dňa 
28.5.2019 doručili na mestu geometrický plán, ktorý dali vyhotoviť na vlastné náklady.   
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Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky vo vlastníctve mesta sú zastavané 
stavbou garáže bez súp. čísla a hospodárskou budovou, ktorých vlastníkmi sú žiadatelia a pozemok vo vlastníctve 
žiadateľov je zastavaný stavbou miestnej komunikácie, ktorej vlastníkom je Mesto Levoča.  

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

MZ schvaľuje zámenu nehnuteľností v lok. ul. Za sedriou, k. ú. Levoča, a to: 
- pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1177/2  - zast. pl., s výmerou 7 m2 a pozemku označeného novým 

parc. č. KN-C 1177/3 – zast. pl., s výmerou 15 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 
46/2019, vyhotoveného dňa 28.5.2019 geodetom Ľudovítom Muránskym, úradne overeného dňa 25.6.2019 
pod č. G1-173/19 (ďalej len „GP č. 46/2019“),  od pozemku parc. č. KN-C 1177 - ost. pl., s výmerou 1 386 
m2, ktorého vlastníkom je Mesto Levoča v celosti za 

- pozemok označený novým parc. č. KN-C 1175/2 - záhrada, s výmerou 22 m2, ktorý bol oddelený na podklade 
GP č. 46/2019 od pozemku parc. č. KN-C 1175 - záhrada, s výmerou 555 m2, ktorého bezpodielovými 
vlastníkmi sú Róbert Hasaj a manž. Mária Hasajová, rod. Plačková; 

Po zámene pozemkov vlastníkom pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1175/2 v celosti sa stane Mesto 
Levoča, IČO: 00329321 a bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1177/2 
a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1177/3 sa stanú Róbert Hasaj, rod. Hasaj, nar. 25.2.1976 a Mária 
Hasajová, rod. Plačková, nar. 19.6.1984, obaja bytom Za sedriou č. 1240/1, Levoča, bez finančného vyrovnania, 
v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky vo vlastníctve Mesta Levoča, ktoré sú označené 
novým parc. č. KN-C 1177/2 a parc. č. KN-C 1177/3 sú zastavané stavbou garáže bez súp. čísla a hospodárskou 
budovou, pričom vlastníkmi stavieb sú Róberta Hasaja a manž. (žiadatelia) a pozemok označený novým parc. č. 
KN-C 1175/2 vo vlastníctve Róberta Hasaja a manž. je zastavaný stavbou  miestnej komunikácie, pričom 
vlastníkom stavby je Mesto Levoča.  Odkladacou podmienkou účinnosti zámennej zmluvy bude výmaz ťarchy -
záložného práva v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava z časti 
pozemku parc. č. KN-C 1175 – záhrada, zapísanej v časti C: Ťarchy z listu vlastníctva č. 22 k.ú. Levoča, 
označeného novým parc. č. KN-C 1175/2 – záhrada, s výmerou 22 m2, oddeleného na podklade GP č. 46/2019. 
T: 31.5.2020 

 Príjem:  0 eur 

Predĺženie termínu plnenia uznesenia: 

13. Uznesením č. 11 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 14.02.2019 schválilo MZ 
predaj pozemku v lok. Levočské Lúky – parc. č. KN-C 3759/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 82 m2 pre Marcelu 
Horváthovú podľa geometrického plánu, s platbou kúpnej ceny v mesačných splátkach. Termín plnenia 
uznesenia bol do 31.05.2019. Menovaná sa nedostavila podpísať pripravený návrh kúpnej zmluvy a teda 
nezaplatila ani prvú splátku kúpnej ceny (22,75 eur), ani odplatu za neoprávnené užívanie pozemku (328 eur). 
Nepodarilo sa tak naplniť uznesenie MZ v stanovenom termíne. Navrhujeme predĺžiť termín do 31.05.2020.  

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

MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 14.02.2019, ktorým bol schválený predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. 
KN-C 3759/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 82 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7 /2019, 
vyhotoveného dňa 23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 
782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 pre 
p. Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale bytom Levočské Lúky 1133/49, 05401 Levoča, 
SR do 31.05.2020. 
T: 31.05.2020 

Zrušenie uznesenia: 

14. Vzhľadom na to, že došlo k zmenám vlastníckych vzťahov k pozemkom v spoluvlastníctve RNDr. Jany 
Olejárovej a Ing. Andrei Laciakovej, je potrebné Uznesenie č. 16 zo dňa 20.06.2019 o zámene nehnuteľností 
medzi menovanými a Mestom Levoča zrušiť. 
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Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:                                                            MK súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR:                                                            MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 16 zo dňa 20.06.2019, ktorým bola 3/5 väčšinou 
všetkých poslancov schválená zámena nehnuteľností v lok. ul. M. R. Štefánika v Levoči, k. ú. Levoča medzi 
Mestom Levoča na jednej strane a RNDr. Janou Olejárovou a Ing. Andreou Laciakovou na druhej strane v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, spočívajúceho v skutočnosti, že zámenou pozemkov sa zrealizuje majetkoprávne 
vysporiadanie nehnuteľností, zastavaných stavbami vo vlastníctve RNDr. Jany Olejárovej, Ing. Andrei 
Laciakovej a Mesta Levoča. 
T: ihneď 

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, 
ČR 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 súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR:       MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

a) MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy Jozefa Holuba, nar. 21.05.1963, trvale bytom Kláštorská 52, 
Levoča 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. 

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 3 600 ks; Románska 12 hrebeňová 0 ks 
pre Jozefa Holuba, nar. 21.05.1963, trvale bytom Kláštorská 52, Levoča, za kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za 
kúpnu cenu celkom 360,00 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: 360,00 eur   
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Nájom nehnuteľností: 

16. Spoločnosť Helske, s. r. o. požiadala mesto Levoča o nájom pozemku časti parc. č. KN-C 4588/69 – zast. pl. 
a nádv. s výmerou 20 m2 situovanej v HPZ Levoča – Juh za účelom výstavby prístrešku pre fajčiarov v rámci 
stavby „HELSKE PRODUCT PARKU“. Pozemok bezprostredne susedí s pozemkami parc. č. KN-C 4588/83,85, 
ktoré boli prenajaté žiadateľovi  Nájomnou zmluvou č. 23059/2017/OM/249 zo dňa 12.7.2017. Uznesením MZ č. 
32/23 zo dňa 16.11.2017 bol predmetný pozemok časť parc. č. KN-C 4588/69 schválený do nájmu spoločnosti 
Helske, s. r. o. za účelom umiestnenia zariadenia staveniska  - vrátnica, ktorá bola z pozemku odstránená. 

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

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľnosti, a to pozemku v k. ú. Levoča, 
nachádzajúceho sa v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča – Juh – časť parc. č. KN-C 4588/69 s výmerou 20 
m2 pre spol. Helske, s.r.o., so sídlom Kukuričná č. 1, 821 03 Bratislava, IČO 47211253 za nájomné 0,60 
eur/m2/rok, stanovené v súlade s článkom 22, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení. Podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení sa 
pozemok prenajíma z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok tvorí priľahlú plochu funkčne spojenú 
s výrobnými halami stavby „HELSKE PRODUCT PARK“. 
T: 31.10.2019 

 Príjem: 12 eur/rok 

Dodatok k Zmluve: 

17. Medzi mestom Levoča a spol. Lesy mesta Levoča s r. o. je uzavretá Zmluva o užívaní poľovného revíru. Na 
zasadnutí Valného zhromaždenia spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. bolo schválené zvýšenie ročnej 
náhrady za užívanie poľovného revíru za jeden hektár lesného pozemku z 1,41 eur na 3 eurá. 

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

MZ schvaľuje uzavretie dodatku k Zmluve o užívaní poľovného revíru uzavretej dňa 30.09.2013 medzi 
vlastníkmi spoločného poľovného revíru resp. oprávnenými správcami poľovných pozemkov v zastúpení 
splnomocnencom zvoleným na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do uznaného 
poľovného revíru „Levoča“ primátorom mesta Levoča, Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA a spol. Lesy mesta 
Levoča s r. o., so sídlom Novoveská cesta č. 930/33, 054 01 Levoča, IČO: 31693377, v ktorom bude upravená 
výška ročnej náhrady za užívanie poľovného revíru za lesné pozemky z jednotkovej ceny 1,41 eur/ha/rok na 
jednotkovú cenu 3 eurá/ha/rok s platnosťou zvýšenej sadzby od 01.06.2019.  

 Príjem: 10 632,81 eur / rok 
T: 31.12.2019 

18. Spoločnosť  Helske, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, IČO 47211253 ako nájomca pozemkov parc. č.  
C-KN 4588/83, 84, 86, 88 a 89 v k. ú. Levoča v areáli Hnedej priemyselnej zóny Levoča požiadala mesto Levoča 
listom zo dňa 16.8.2019 o úpravu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 23689/2017/OM/5 zo 
dňa 21.07.2017. Spol. Helske, s. r. o. požaduje rozšírenie realizovaných stavebných objektov o objekt SO 15 – 
Vŕtané studne A a B, umiestnené na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/91. Vŕtané studne budú využívané 
na zavlažovanie zelene (sadových úprav). 

Súčasťou dodatku č. 2 k predmetnej zmluve je aj zohľadnenie geometrických plánov č. 50/2018 zo dňa 
21.03.2018, č. 104/2018 zo dňa 4.7.2018 a č. 211/2018 zo dňa 22.1.2019 vypracovaných Ing. M. Vargom, PhD. – 
Montana Košice, s. r. o., ktorými boli zamerané stavby s. č. 3489 – Výrobná hala 3, s. č. 3490 – Výrobná hala 2 
a priľahlé komunikácie a spevnené plochy k týmto halám.       

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

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 
23689/2017/OM/5 zo dňa 21.07.2017 uzavretej medzi mestom Levoča ako budúcim povinným z vecného 
bremena a spol. Helske, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, IČO 47211253 ako budúcim oprávneným 
z vecného bremena, predmetom ktorého je úprava odsekov č. 1 a 2 článku II. „Predmet zmluvy o zriadení 
vecného bremena“, ktoré sa nahrádzajú novými odsekmi v tomto znení:   
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Článok II. 
Predmet zmluvy o zriadení vecného bremena 

1. Budúci povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča a to: 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/32, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/46, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/52, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/53, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/56, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/57, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/63, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/66, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/69, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/85, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/87, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/90, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/91, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/92, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/93, ostatná plocha, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/94, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/95, zastavaná plocha a nádvorie, 
• pozemok parc. č. KN-C 4588/111, zastavaná plocha a nádvorie, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1, vedených Okresným úradom Levoča, katastrálnym  odborom a   
• pozemok parc. č. KN-E 4603, (KN – C 4588/40, 4588/41),  orná pôda 
zapísaného na liste vlastníctve č. 4376, vedenom Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor (ďalej len 
„nehnuteľnosti“). 

2. Budúci oprávnený z vecného bremena na nehnuteľnosti podľa ods. 1 tohto článku zmluvy zrealizuje 
„HELSKE PRODUCT PARK“, súčasťou ktorého budú nasledovné stavebné objekty (SO): 
•  SO O4 – Komunikácie a spevnené plochy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/85, 4588/87, 4588/90, 
4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/111,    
•  SO O5 – Oporné múry na pozemku parc. č. KN-C 4588/63, 
•  SO O6 – NN elektrická prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/46, 4588/63,  4588/87, 4588/92, 
•  SO O7 – NN elektrická prípojka na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/46, 4588/63,  4588/87, 4588/90, 
4588/91, 4588/92, 
•  SO O8 – Pripojovací plynovod na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/85, 4588/92, 
• SO O9 – Vodovodné prípojky na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 4588/53, 4588/56, 
4588/57, 4588/63, 4588/66, 4588/69, 4588/85, 4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 
4588/95, 4588/111, KN-E 4603 (4588/40, 4588/41),   
•  SO 10 – Splašková kanalizácia na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 4588/53, 4588/90, 
4588/91, 4588/92, 4588/95, 
•  SO 11 – Dažďová kanalizácia na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/32, 4588/52, 4588/53,  4588/56,  
4588/57, 4588/63, 4588/66, 4588/85, 4588/87, 4588/90, 4588/91, 4588/92, 4588/95, KN-E 4603 (KN-C 
4588/41), 
•  SO 12 – Sadové úpravy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/69, 4588/91, 4588/92, 4588/95, 
KN-E 4603 (KN-C 4588/40), 
•  SO 13 – Hrubé terénne úpravy na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/85,  4588/87, 4588/90, 
4588/91, 4588/92, 4588/93, 4588/94, 4588/95, 4588/111, 
 •  SO 14 – Úprava trafostanice TR1 na pozemku parc. č. KN-C 4588/46, 
 •  SO 15 – Vŕtané studne A,B  na pozemkoch parc. č. KN-C 4588/63, 4588/91. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.  
T: 30.06.2019 
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Zriadenie vecného bremena: 

19. Mgr. Jozef Marián Brincko je vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 3235 v lok. ul. Vodárenskej 
v katastrálnom území Levoča. Na účel napojenia objektu, ktorý zamýšľa realizovať na tomto pozemku má záujem 
realizovať stavbu: „Napojenie objektu na elektrinu“. Realizáciou stavby majú byť dotknuté dva pozemky vo 
vlastníctve mesta, a to: parc. č. KN-C 3421/2, na ktorom má byť umiestnený podperný bod pb2 (betónový stožiar 
Ib 9/6kN) a parc. č. KN-C 3419, na ktorom má byť umiestnený podperný bod pb3 (betónový stožiar Ib 9/6kN).  

Pre účely stavebného konania je potrebné, aby menovaný ako stavebník preukázal právny vzťah k pozemkom, 
ktoré majú byť stavebne dotknuté. Menovaný nás požiadal o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena na umiestnenie predmetných dvoch stĺpov (podperných bodov). V žiadosti uvádza, že 
v budúcnosti bude možné využiť tieto stĺpy na umiestnenie verejného osvetlenia.  

Podľa ustanovenia Čl. 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení (ďalej len 
„Zásady“): 
-  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 o návrhu na uznesenie nehlasovala. 
Stanovisko MR:       MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 

a) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Napojenie objektu na elektrinu“ uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim 
povinným z vecného bremena a Mgr. Jozefom Mariánom Brinckom, rod. Brincko, nar. 25.03.1964, trvale bytom 
Levoča ako budúcim oprávneným z vecného bremena za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby „Napojenie objektu na elektrinu“  na vlastné 

náklady na pozemky vo vlastníctve mesta Levoča nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Vodárenská v Levoči dva podperné body – betónové stožiare Ib 9/6kN a to 1 ks na pozemok parc. č. KN-C 
3421/2 a 1 ks na pozemok parc. č. KN-C 3419, v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby 
(výkres č. 02) vypracovanými zodpovedným projektantom: Bc. Patrikom Hrušovským, projektantom 
elektrických zariadení v marci 2019; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie 2 ks podperných bodov s vyčíslením 
rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného bremena 
zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči: parc. č. KN-C 3421/2 a parc. č. KN-C 3419,  t. č. zapísané v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch umiestnenie dvoch podperných bodov – betónových stožiarov Ib 9/6kN 

v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) vypracovanými zodpovedným 
projektantom: Bc. Patrikom Hrušovským, projektantom elektrických zariadení v marci 2019; 

- 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  2 ks podperných 
bodov – betónových stožiarov Ib 9/6kN; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv z vecného 
bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
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g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  schválenia 
zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     

h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
i) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku; podľa 

rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena.    
 Príjem: podľa geometrického plánu.  

 T: 31.12 .2019 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK o návrhu na uznesenie nehlasovala. 
Stanovisko MR:       MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

b) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Napojenie objektu na elektrinu“ uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim 
povinným z vecného bremena a Mgr. Jozefom Mariánom Brinckom, rod. Brincko, nar. 25.03.1964, trvale bytom 
Levoča ako budúcim oprávneným z vecného bremena za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“):   
a) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni v rámci stavby „Napojenie objektu na elektrinu“  na vlastné 

náklady na pozemky vo vlastníctve mesta Levoča nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Vodárenská v Levoči dva podperné body – betónové stožiare Ib 9/6kN a to 1 ks na pozemok parc. č. KN-C 
3421/2 a 1 ks na pozemok parc. č. KN-C 3419, v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby 
(výkres č. 02) vypracovanými zodpovedným projektantom: Bc. Patrikom Hrušovským, projektantom 
elektrických zariadení v marci 2019; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie 2 ks podperných bodov s vyčíslením 
rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného bremena 
zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči: parc. č. KN-C 3421/2 a parc. č. KN-C 3419,  t. č. zapísané v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch umiestnenie dvoch podperných bodov – betónových stožiarov Ib 9/6kN 

v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) vypracovanými zodpovedným 
projektantom: Bc. Patrikom Hrušovským, projektantom elektrických zariadení v marci 2019; 

- 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  2 ks podperných 
bodov – betónových stožiarov Ib 9/6kN; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv z vecného 
bremena  podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; 
g) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  schválenia 

zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     
h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
i) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne; podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým 

plánom na zriadenie vecného bremena.    
 Príjem: 0 eur  

 T: 31.12 .2019 

Súhlas s realizáciou zámeru: 

20. Dňa 09.08.2019 bola mestu doručená žiadosť občianskeho združenia (OZ) SINE METU o umožnenie 
osadenia sochy „hondvéda“ na území mesta Levoča. Ako je uvedené v tejto žiadosti, OZ SINE METU sa zaoberá 
ochranou pamiatok a usiluje sa o zachraňovanie hodnotných artefaktov na území celého Slovenska. Pri skúmaní 
sochy „honvéda“, hlavného diela Jozefa Neuschla – Faragóa, levočského sochára, zistili zástupcovia OZ SINE 
METU, že táto socha bola v minulosti umiestnená na levočskom námestí ako odkaz na víťazstvo nad 
Habsburgovcami v bojoch na Branisku v r. 1848. Táto socha stála na námestí 50 rokov a symbolizovala pokojné 
spolužitie miestnych národov v súvislosti s tým, že povstania proti Habsburgovcom sa zúčastnili všetky tu vtedy 
žijúce národy vrátane miestnych Nemcov. Od roku 1949 je na podstavci pôvodnej sochy umiestnená socha 
Ľudovíta Štúra v nadživotnej veľkosti. Torzo sochy „honvéda“ sa nachádza v zbierkach Spišského múzea 
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v Levoči a zástupcovia OZ SINE METU v súčasnosti pracujú na modelovaní a znovuodliatí kópie tohto diela. 
Práce sú financované z verejnej zbierky a po dokončení ho OZ SINE METU plánuje venovať občanom mesta 
Levoča. 

V tejto súvislosti sa OZ SINE METU obrátilo na mesto so žiadosťou o nájom časti verejného priestranstva na 
území Levoče s výmerou 2 m2 na umiestnenie podstavca diela a prípadne aj ďalších cca. 31 m2 na vydláždenie 
bezprostredného okolia podstavca a vybudovanie prístupového chodníka. Dielo by malo byť doplnené o 
štvorjazyčné informačné tabule v slovenskom, anglickom, nemeckom a maďarskom jazyku, ktorých obsah bude 
vytvorený v spolupráci s mestom a Spišským múzeom v Levoči. Navrhované sú dve lokality umiestnenia sochy, 
a to pri renesančnej radnici na Námestí Majstra Pavla alebo v parku nad križovatkou ul. Predmestie a Nová (viď 
priložená mapa a vizualizácie). Mesto sa v tejto veci obrátilo aj na Krajský pamiatkový úrad Prešov, pracovisko 
Levoča a autorov projektovej dokumentácie prestavby Námestia Majstra Pavla v Levoči so žiadosťou o zaslanie 
stanoviska k tomuto zámeru. 

Podľa vyjadrenia autorského kolektívu projektu prestavby Námestia Majstra Pavla cieľom projektu bolo 
očistiť levočské námestie od akýchkoľvek objektov, ktoré narúšajú jeho celistvosť a prinavrátiť mu jeho pôvodný 
výraz trhového a neskôr bulvárneho námestia s priznaním pôvodných kompozičných osí, priehľadov 
a sadovníckych úprav z prelomu 19. a 20. storočia. Akceptované tak ostali iba dva pamätníky, a to socha 
Ľudovíta Štúra a Pomník padlým v jeho pôvodnej podobe z doby vzniku v r. 1945. Ako je ďalej v stanovisku 
uvedené, predložený návrh osadenia sochy honvéda pred radnicu odporuje tomuto konceptu a navyše vychádza 
zo súčasnej štruktúry námestia, ktoré však bude mať inú podobu, a to nečlenenú dláždenú plochu – 
zhromažďovací priestor pod arkádovým podlubím. Autori v závere dodávajú, že v rámci nového usporiadania 
námestia nevidia žiadny priestor pre osadenie uvedeného diela a odporúčajú preň nájsť iné vhodné miesto, kde by 
bolo svojou kvalitou prínosom. Autor toto dielo vytvoril pre návršie, kde sa zvádzali boje a jej umiestnenie 
v Levoči bolo iba náhradným riešením. 

Krajský pamiatkový úrad Prešov (KPÚ) vo svojom stanovisku zo dňa 06.09.2019 o. i. uvádza, že navrhovaná 
úprava nehnuteľnosti – osadenie sochy vojaka „Honvéda“ podľa alternatívy „A“ na Námestie Majstra Pavla nie je 
v súlade so zámerom úpravy Námestia Majstra Pavla v Levoči a celkovou koncepciou jeho riešenia, ku ktorému 
vydal KPÚ Prešov dňa 24. 01. 2003 rozhodnutie, v ktorom určil podmienky komplexnej rekonštrukcie Námestia 
Majstra Pavla a predpísal spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie vrátane realizácie pamiatkového a 
archeologického výskumu. V stanovisku KPÚ sa ďalej uvádza, že od momentu odsúhlasenia celkovej koncepcie 
prestavby Námestia Majstra Pavla v Levoči je neprípustné realizovať akúkoľvek úpravu v rozpore s projektovou 
dokumentáciou a socha „Honvéda“ na navrhovanom mieste pred západnou časťou Radnice by narušila celkovú 
koncepciu úpravy Námestia Majstra Pavla. 

KPÚ zároveň uvádza, že navrhovaný zámer osadenia sochy vojaka „Honvéda“ podľa alternatívy „B“ do lokality 
Nová ul. - Predmestie nie je v súlade so zásadami ochrany pamiatkového fondu, kladenými na obnovu národných 
kultúrnych pamiatok. Zámer predpokladá inštaláciu sochy, ktorá má monumentálny charakter, v exponovanej 
časti Pamiatkovej rezervácie Levoča a národnej kultúrnej pamiatky opevnenie mestské na parcele č. KN-C 594/1 
pamiatkového objektu priekopa, ktorý je v priamom kontakte s dolnou bránou mestského opevnenia. Mesto 
Levoča v súčasnosti pripravuje komplexnú obnovu opevnenia mestského a tento zámer schválený rozhodnutím zo 
dňa 23.11.2017 je podmienený spracovaním architektonicko-urbanistickej štúdie a realizačný projekt bude 
spracovaný na základe výsledkov pamiatkového výskumu: architektonicko – historického a archeologického vo 
väzbe na etapy jednotlivých úsekov pri obnove NKP. Prioritou zámeru v tomto priestore bude prezentácia prvkov 
mestského opevnenia a nie prvkov, ktoré by lokalizáciou a v pohľadoch tvorili neprimeranú protiváhu národnej 
kultúrnej pamiatky. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že podľa KPÚ nie je prípustné umiestniť sochu „Honvéda“ na území Pamiatkovej 
rezervácie Levoča. KPÚ zároveň odporúča nájsť dielu iné vhodné miesto mimo PR Levoča, prípadne priamo na 
Branisku, kde sa odohrala víťazná bitka. 

Vzhľadom na charakter zámeru OZ SINE METU predkladáme do orgánov Mesta Levoča na schválenie súhlas 
s jeho realizáciou. Iba v prípade súhlasu MZ bude na nasledujúce zasadnutie orgánov mesta predložený návrh na 
uzavretie nájomnej zmluvy s OZ SINE METU na hore uvedený účel v tej lokalite, o ktorej rozhodne svojim 
hlasovaním MZ. 

Stanovisko OM:       OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK o návrhu na uznesenie nehlasovala 
z dôvodu absencie stanoviska KPÚ Prešov, pracovisko Levoča a kolektívu autorov projektovej dokumentácie 
prestavby Námestia Majstra Pavla v Levoči. 
Stanovisko MR:           MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
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a) MZ súhlasí s realizáciou zámeru občianskeho združenia SINE METU, Krátka 97, 946 37 Moča, SR, IČO: 
42208262, a to osadenia sochy „honvéda“ v zmysle žiadosti zo dňa 08.08.2019, a to na časti pozemku parc. č. 
KN-C 3/1 – zast. pl. s výmerou 28 342 m2, k. ú. Levoča (Námestie Majstra Pavla). 
T: 31.10.2019 

Stanovisko OM:       OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        MK o návrhu na uznesenie nehlasovala 
z dôvodu absencie stanoviska KPÚ Prešov, pracovisko Levoča a kolektívu autorov projektovej dokumentácie 
prestavby Námestia Majstra Pavla v Levoči. 
Stanovisko MR:          MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 

b) MZ súhlasí s realizáciou zámeru občianskeho združenia SINE METU, Krátka 97, 946 37 Moča, SR, IČO: 
42208262, a to osadenia sochy „honvéda“ v zmysle žiadosti zo dňa 08.08.2019, a to na časti pozemku parc. č. 
KN-C 594/1 – ost. pl. s výmerou 3970 m2, k. ú. Levoča (park). 
T: 31.10.2019 

Ukončenie nájmu nebytového priestoru: 

21. Dňa 31.07.2019 bola mestu doručená výpoveď nájmu nebytového priestoru, na adrese Námestie Majstra 
Pavla č. 50 v Levoči, od p. Štefana Leskovského, IČO: 43528091. Menovaný vo svojej žiadosti uvádza, že mieni 
nájom ukončiť aj dohodou skôr, ako mu skončí výpovedná lehota. Výpovedná lehota by skončila 31.10.2019.    

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

MZ schvaľuje ukončenie nájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na prízemí  budovy súp. č. 50, na 
adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 13/2008 zo dňa 30.04.2008 
v znení jej dodatku č. 1 medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a  p. Štefanom Leskovským, so sídlom 
Beharovce 4, 053 05, IČO: 43528091 ako nájomcom, dohodou ku dňu 30.09.2019.  
T: 30.09.2019 

22. Dňa 15.08.2019 bol mestu Levoča doručený list, v ktorom Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska 2, 
Bratislava prejavila záujem o nebytové priestory na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50, Levoča, do ktorých by 
sa presťahovala expozitúra v Levoči. Z uvedeného dôvodu je potrebné ukončiť nájom nebytového priestoru na 
adrese Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, v ktorých v súčasnosti užívajú nebytové priestory na Základe 
zmluvy o nájme č. 17/2008 zo dňa 28.05.2008 v znení jej dodatkov.      

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

MZ schvaľuje ukončenie nájmu nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na prízemí  budovy súp. č. 47, na 
adrese Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 17/2008 zo dňa 28.05.2008 
v znení jej dodatkov medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a.s., so 
sídlom Panónska 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874 ako nájomcom, dohodou ku dňu účinnosti nájomnej 
zmluvy so VšZP, a. s., na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči.  
T: 31.10.2019 

Nájom nebytových priestorov: 

23. Na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 17/2008 zo dňa 28.5.2008 v znení jej dodatkov 
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. užíva nebytový priestor na adrese Námestí Majstra Pavla č. 47 v Levoči, 
na prízemí objektu  ako expozitúru - kanceláriu. Listom zo dňa 15.08.2019 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 
mestu Levoča oznámila, že majú záujem o nebytové priestory na adrese Nám. Majstra Pavla 50 na prízemí 
budovy, ktoré v súčasnosti užíva p. Leskovský (podal výpoveď z uvedených priestorov). 

Podľa ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení možno tento 
nájom chváliť 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 prenajať najmä ak ide o verejný 
záujem a rozvoj mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, športových alebo kultúrnych potrieb mesta. Minimálna 
výška nájomného podľa Zásad hospodárenia mesta Levoča je 55 eur/m2/rok. Okrem nájomného VšZP budú platiť 
služby spojené s nájmom nebytového priestoru. 
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Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       MK súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR:       MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru, nachádzajúceho sa na 
prízemí objektu súp. č. 50, miestnosť na prízemí vľavo, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 v Levoči pre 
Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, a. s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35937874 na účel 
prevádzkovania expozitúry v Levoči, s celkovou výmerou 44,88 m2 za nájomné podľa Zásad hospodárenia mesta 
Levoča vo výške 55 eur/m2/rok, na dobu neurčitú, s účinnosťou po uvoľnení nebytového priestoru doterajším 
nájomcom, s výpovednou lehotou 6 mesiacov, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení a v súlade s Čl. 14, bod 1 Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení 
podľa ktorého možno majetok, najmä ak ide o verejný záujem a rozvoj mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, 
športových alebo kultúrnych potrieb mesta prenechať na dočasné užívanie po schválení mestským 
zastupiteľstvom z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie expozitúry VšZP v Levoči.  

 Príjem: 2 468,40 eur/rok     
T: 31.10.2019 

24. Dňa 08.08.2019 bola mestu Levoča doručená žiadosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Levoči - Dom 
Matice slovenskej Spišská Nová Ves, so sídlom: Zimná ul. Č. 68, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31262732 
o pridelenie priestorov na izbu Ľudovíta Štúra na adrese Námestie Majstra Pavla č. 50 alebo na Námestí Majstra 
Pavla č. 47 v Levoči. Finančné prostriedky na zriadenie tejto izby boli schválené na základe uznesenia vlády SR. 
Taktiež Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 7/17 zo dňa 08.08.2019 schválilo poslanecký návrh poslankyne 
Anny Kravecovej, aby bola zriadená izba Ľudovíta Štúra po uvoľnení nebytových priestorov na adrese Námestie 
Majstra Pavla č. 47 v Levoči. Matica slovenská je verejnoprávna ustanovizeň. 

Podľa ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení možno 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 prenajať, najmä ak ide 
o verejný záujem a rozvoj mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, športových alebo kultúrnych potrieb mesta. 
Minimálna výška nájomného podľa Zásad hospodárenia mesta Levoča je 10 eur/m2/rok. Okrem nájomného Dom 
Matice slovenskej SNV bude platiť služby spojené s nájmom nebytového priestoru. 

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

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na 
prízemí objektu súp. č. 47, miestnosť na prízemí vpravo, na adrese Námestie Majstra Pavla č. 47 v Levoči pre 
Dom Matice slovenskej Spišská Nová Ves, so sídlom Zimná 68, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31262732, na 
účel zriadenia izby Ľudovíta Štúra, s celkovou výmerou 63,10 m2, za nájomné v zmysle Zásad hospodárenia 
mesta Levoča vo výške 10 eur/m2/rok, na dobu neurčitú, s účinnosťou po uvoľnení nebytového priestoru 
doterajším nájomcom, s výpovednou lehotou 3 mesiace, 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, najmä ak ide o verejný záujem a rozvoj mesta v oblasti zdravotných, sociálnych, 
športových alebo kultúrnych potrieb mesta prenechať na dočasné užívanie po schválení Mestským 
zastupiteľstvom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je zriadenie izby Ľudovíta Štúra.  

 Príjem: 631 eur/rok     
T: 30.11.2019  

 
 
Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 13.09.2019 

 


