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Kúpa nehnuteľnosti: 

1. Počas rekonštrukcie stavby pod názvom „Levoča – rekonštrukcia a obnova ulíc, Sadová ulica“ v lok. ul. 
Sadová bola na pozemku parc. č. KN-C 3315/1, ktorého vlastníkom je mesto Levoča nájdená podzemná stavba 
studne. Na rekonštrukciu tejto stavby bola vypracovaná projektová dokumentácia „Rekonštrukcia studne, Sadová 
ulica – Levoča“ (ďalej len „stavba“). PD rieši výstavbu stavby takto: na časti pozemku parc. č. KN-C 3315/1 je 
plánovaná rekonštrukcia s dostavbou studne (cca 1100 mm nad terén) a výstavba nového chodníka zo zámkovej 
dlažby je plánovaná na časti pozemku parc. č. KN-C 3315/1, na časti pozemku parc. č. KN-E 7105 a na časti 
pozemku parc. č. KN-C 1074/4 s napojením na jestvujúci asfaltový chodník  na Nám. Š. Kluberta vedľa cesty 
I/18 Levoča - Prešov.  

Mesto Levoča listom zo dňa 3.9.2019 požiadalo SR – Slovenskú správu ciest Košice o odkúpenie: 
- pozemku parc. č. KN-C 1074/54 – zast. pl., s výmerou 9 m2, na ktorom je umiestnená autobusová zastávka 

vo vlastníctve Mesta Levoča, pričom na tento pozemok je uzatvorená Nájomná zmluva  č. 
4620/2018/OM/253, SSC č. 216/6332/2018 zo dňa 4.4.2018 a  

- pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1074/59 – zast. pl., s výmerou 50 m2, ktorý bol oddelený na 
podklade geometrického plánu č. 47/2019, vyhotoveného geodetom Ing. Peter Garnek dňa 3.7.2019 od 
pozemku parc. č. KN-C 1074/4 – zast.pl., s výmerou 442 m2, na časti ktorého bude zrealizovaná stavba 
chodníka a časť pozemku bola upravená a je využitá ako státie - manipulačný priestor pre autobusovú 
zastávku.  

Podľa Znaleckého posudku č. 36/2019 zo dňa 7.8.2019, ktorý vyhotovil Ing. Ján Baculák, znalec v odbore 
stavebníctva, je hodnota pozemkov 1 663,21 eur.   

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

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľností v  lok. ul. Sadová, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 1074/54 – zast. 
pl., s výmerou 9 m2 a pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1074/59 – zast. pl., s výmerou 50 m2, ktorý bol 
oddelený na podklade geometrického plánu č. 47/2019, ktorý vyhotovil geodet Ing. Peter Garnek dňa 3.7.2019, 
úradne overeného dňa 19.7.2019 pod č. G1- 222/19, od pozemku parc. č. KN-C 1074/4 – zast.pl., s výmerou 442 
m2 a ktorý je vo vlastníctve SR - Slovenskej správy ciest Bratislava, v celosti, IČO: 00003328, pre Mesto 
Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 1 663,21 eur, určenú Znaleckým posudkom č. 36/2019 zo dňa 7.8.2019, 
ktorý vyhotovil Ing. Ján Baculák, znalec v odbore stavebníctva, za účelom majetkoprávneho vysporiadania 
pozemkov pod  autobusovou zastávkou a pod stavbou „Rekonštrukcia studne, Sadová ulica – Levoča“.   
T: 31.12.2020 

 Výdaj:  1 663,21 eur 

Predaj nehnuteľností: 

2. Mesto Levoča svojím šetrením zistilo, že časť poschodovej stavby, v prízemí ktorej je garáž a v hornej časti – 
na poschodí obytná miestnosť (ďalej len „časť stavby“), je postavená na pozemku, ktorého vlastníkom je mesto.  
Na základe upozornenie,  nás listom zo dňa 2.9.2019 požiadala Paulína Luff, bytom ul. Prešovská č. 212/16, 
Levoča o odkúpenie pozemku parc. č. KN-E 7106/102 - zast. pl., s výmerou 17 m2, v lok. ul. Prešovská,  k. ú. 
Levoča, ktorý je zastavaný stavbu vo vlastníctve žiadateľa. 

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 eura/m
2
/rok“. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:        Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:           Návrh nebol prerokovaný v MR.  
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MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. ul. Prešovská, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 7106/102 - 
zast. pl., s výmerou 17 m2, pre Paulínu Luff, rod. Bednárová, nar. 23.4.1975, trvale bytom ul. Prešovská            
č. 212/16, Levoča, 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  stavbou garáže a obytnou miestnosťou vo 
vlastníctve nadobúdateľa - žiadateľa. 
T: 31.12.2020 

 Príjem: 340 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 8,50 eur. 

Nájom nehnuteľností: 

3.  Mesto Levoča má záujem realizovať projekt vodozádržných opatrení na území mesta, konkrétne v areáli 
Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s. Realizáciou stavby s názvom „Budovanie vodozádržných 
opatrení v intraviláne Mesta Levoča“ by mal byť stavebne dotknutý aj pozemok parc. č. KN-C 1090/12 vo 
vlastníctve Evanjelického cirkevného zboru A. V. (ECAV). Bližšie detaily projektu boli zástupcom ECAV 
objasnené na osobných stretnutiach a rovnako tak im bola poskytnutá aj projektová dokumentácia stavby. 

Pre účel vydania stavebného povolenia na uvedenú stavbu je nevyhnutné, aby mesto ako stavebník nadobudlo 
právny vzťah k časti predmetného pozemku. Vzhľadom na to, že tento pozemok užíva na základe nájomnej 
zmluvy VNsP Levoča, a. s., je potrebné s VNsP Levoča, a. s. ako nájomcom uzavrieť podnájomnú zmluvu. Na 
základe uvedeného sa mesto obrátilo na ECAV so žiadosťou vydanie stanoviska vlastníka k tomuto zámeru mesta 
a vydanie súhlasu vlastníka s uzavretím podnájomnej zmluvy medzi spol. VNsP Levoča, a. s. a Mestom Levoča 
na časť hore uvedeného pozemku na účel realizácie stavby „Budovanie vodozádržných opatrení v intraviláne 
Mesta Levoča“. Dňa 04.10.2019 ECAV schválil vydanie súhlasu s uzavretím podnájomnej zmluvy a s realizáciou 
stavby. 

Vzhľadom na uvedené navrhujeme MZ schváliť uzavretie podnájomnej zmluvy medzi mestom a VNsP Levoča, 
a. s. na účel realizácie stavby „Budovanie vodozádržných opatrení v intraviláne Mesta Levoča“. 

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

MZ schvaľuje podnájom nehnuteľnosti, a to pozemku v k. ú. Levoča, nachádzajúceho sa v areáli Všeobecnej 
nemocnice s poliklinikou Levoča, a. s., časť parc. č. 1090/12 – ostatná plocha vo výlučnom vlastníctve 
Evanjelického a. v. cirkevného zboru, Vysoká 1, 054 01 Levoča, SR, IČO: 31999212 s výmerou podľa 
geodetického zamerania, ktoré bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu podnájomnej zmluvy, od Všeobecnej nemocnice 
s poliklinikou Levoča, a. s., Probstnerova cesta 2/3082, 054 01  Levoča, IČO: 36594849 pre Mesto Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 329321, za podnájomné 1 eur / rok na účel realizácie stavby „Vodozádržné 
opatrenia mesta Levoča“ podľa projektovej dokumentácie stavby, vypracovanej spol. MIKO – projekčná 
kancelária, s. r. o., Levočská 4676/18A, 058 01 Poprad v októbri 2019. 
T: 31.12.2019 

 Výdaj: 1 eur/rok 

Súhlas s podnájmom: 

4. Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s. („VNsP“) nás požiadala o poskytnutie súhlasu 
s prenechaním užívania stavieb vo vlastníctve mesta zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204 
k. ú. Levoča, nachádzajúcich sa v areáli VNsP, a to: 

 stavby s. č. 666   postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1106/1 – budova (vrátnica); 
 stavby s. č. 3099 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1117 - dielne, garáže; 
 stavby s. č. 3100 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 1118 – garáže; 

tretej osobe - spoločnosti AGEL Clinic s. r. o. na účel prevádzkovania ambulancie dopravnej zdravotnej služby. 

V zmysle Dodatku č. 5 k Zmluve o nájme č. OSMM/3220/2008 uzavretej medzi mestom Levoča ako 
prenajímateľom a VNsP ako nájomcom „Nájomca je oprávnený dať predmet zmluvy alebo jeho časť do 

podnájmu tretej osobe len s písomným súhlasom prenajímateľa“. 

Stanovisko OM:       OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:       Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR:       Návrh nebol prerokovaný v MR. 
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MZ udeľuje súhlas na to, aby spoločnosť Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a. s., IČO: 36 594 849, 
so sídlom Probstnerova cesta 2/3082, Levoča („VNsP“) prenechala stavby vo vlastníctve mesta, zapísané 
v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204, k. ú. Levoča, nachádzajúce sa v areáli VNsP, a to: 
- stavbu s. č. 666   postavenú na pozemku parc. č. KN-C 1106/1 – budova; 
- stavbu s. č. 3099 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 1117 - dielne, garáže; 
- stavbu s. č. 3100 postavenú na pozemku parc. č. KN-C 1118 – garáže; 
ktoré užíva na základe Nájomnej zmluvy č. OSMM/3220/2008 v znení jej dodatkov, do podnájmu  spoločnosti 
AGEL Clinic s. r. o., so sídlom Jelačičová 8,  821 08 Bratislava, IČO: 45 725 381, na účel prevádzkovania 
ambulancie dopravnej zdravotnej služby, s dojednaním doby podnájmu najdlhšie na dobu zhodnú s dobou nájmu.    

 
Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 14.10.2019 

 


