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Predaj nehnuteľností: 

1. Dňa 02.12.2019 bola mestu doručená žiadosť Mgr. Jozefa Cirbusa a manželky Márie Cirbusovej 
o odkúpenie časti pozemku parc. č. KN-E 3133/1 s výmerou 62 m2 v Levoči, miestna časť Závada. Žiadatelia 
svoju žiadosť odôvodnili tým, že sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností – stavby bývalej hasičskej 
zbrojnice súp. č. 45 a pozemku parc. č. KN-C 106 – zast. pl. a nádv., na ktorom je táto stavba postavená. Stavbu 
plánujú zrekonštruovať a po rekonštrukcii užívať ako rekreačnú chatu. Na tento účel (ako aj na akékoľvek iné 
zmysluplné využitie) je však výmera pozemku aj podlahová plocha stavby nedostatočná (iba 30 m2). Preto aby 
bolo možné ich zámer zrealizovať, požiadali mesto o odkúpenie časti pozemku KN-E 3133/1. Menovaní nám 
doručili na vlastné náklady vypracovaný geometrický plán, podľa ktorého má byť predmetom predaja pozemok 
s výmerou 62 m2.  

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:           

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Závada, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 252/21 – 
ostatné plochy s výmerou 62 m2, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 33981302-86/2019, 
vyhotoveného dňa 02.12.2019 Jánom Burikom, IČO: 33981302, od pozemku parc. č. KN-E 3133/1 – zast. pl. 
a nádv. s výmerou 13 228 m², t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 (k. ú. Závada) pre 
Mgr. Jozefa Cirbusa, rod. Cirbus, nar. 15.01.1953 a Máriu Cirbusovú, rod. Mačákovú, nar. 25.12.1952, obaja 
trvale bytom Závada 90, 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 osobitného zreteľa, spočívajúceho 
v skutočnosti, že žiadatelia ako bezpodieloví spoluvlastníci pozemku parc. č. KN-C 106 (k. ú. Závada) a stavby 
súp. č. 45, postavenej na tomto pozemku, majú záujem stavbu po rekonštrukcii užívať ako rekreačnú chatu, 
pričom výmera pozemku a podlahová plocha stavby v ich bezpodielovom spoluvlastníctve nie je na tento účel 
dostatočná. 
T: 31.05.2020 

 Príjem: 1 240 eur 

Nájom nehnuteľností: 

2. Mesto Levoča z dôvodu prípravy územia pre stavbu „Cykloturistického chodníka IV. etapa“ požiadalo včelára 
p. Jozefa Paru o premiestnenie včelínov, ktoré má uložené na pozemku na ktorom sa má stavba realizovať a na 
ktorý má uzatvorenú dohodu o dočasnom užívaní pozemku s Lesmi mesta Levoča s. r. o. P. J. Para požiadal 
o uloženie svojich včelínov na pozemku parc. č. KN-C 6875/1 pod lesom v blízkosti miestnej časti Levočská 
Dolina. Ide o časť pozemku pod včelínmi s rozmermi 35 m x 2 m a pod prístreškom 5 m x 2,2 m. 

Nájom je možné schváliť v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) zákona o majetku obcí v platnom znení 
ako prípad hodný osobitného zreteľa a to 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov.  

Podľa ustanovenia Článku 22 ods. 2 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení je minimálna výška nájomného za pozemky prenajímané za účelom umiestnenia včelnice 
a prístrešku bez ohľadu na druh pozemku je 0,20 eur/m2/rok. 

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

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku časť parc. č. KN-C 6875/1 – orná pôda,  
s výmerou 81 m2 (t. j. 35 m x 2 m a prístrešok 5 m x 2,2 m) v lok. Levočská Dolina k. ú. Levoča, p. Jozefovi 
Parovi, bytom Sídlisko pri prameni č. 28, Levoča, za účelom umiestnenia včelínov a prístrešku, na dobu neurčitú, 
za nájomné vo výške 0,20 eur/m2/rok, v súlade s Článkom 22, ods. 2., písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení a s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že: 
 Mesto má záujem o udržanie a rozvoj včelárstva a výroby medu na území mesta a v jeho okolí; 
 Žiadateľ si riadne a včas plnil všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplývali z nájomnej zmluvy, uzavretej so 

spol. Lesy mesta Levoča, s. r. o. až do ukončenia zmluvného vzťahu z nižšie uvedeného dôvodu; 
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 Žiadateľovi nebolo umožnené pokračovať v nájme pôvodného pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu 
prípravy územia pre stavbu „Cykloturistický chodník - IV. etapa“, ktorej investorom aj stavebníkom je 
mesto; 

 Žiadateľ potrebu mesta plne rešpektoval a v spolupráci so zamestnancami mesta a spol. Lesy mesta Levoča, 
s. r. o. sa aktívne podieľal na hľadaní alternatívnej lokality pre umiestnenie včelínov a prístrešku. 

T: 31. 12. 2019 
 Príjem: 16,20 eur/rok     

 
Pridelenie bytu: 

3. Dňa 31.10.2019 bola mestu Levoča doručená žiadosť o vypovedanie nájomnej zmluvy od p. Mgr. Barbory 
Babejovej. Ide o jednoizbový nájomný byt č. 22, na adrese Potočná č. 38, Levoča. Ukončiť nájomnú zmluvu 
žiada ukončením výpovednej lehoty, ktorá je trojmesačná a končí dňom 31.01.2020.  K dispozícii bude voľný 
vyššie uvedený jednoizbový nájomný byt ku dňu 01.02.2020.  

O  1-izbový byt majú záujem viacerí žiadatelia:      

- Jozef Majer, nar. 02.03.1953, trvale bytom Levoča požiadal mesto Levoča o pridelenie 1 – izbového bytu. 
V súčasnosti nemá žiadne ubytovanie, býva na priváte. Menovaný je poberateľom starobného dôchodku.  

- Anna Janasová, nar. 22.02.1949, trvale bytom Pod vinicou 60, Levoča dňa 25.10.2019 požiadala mesto Levoča 
o pridelenie nájomného bytu. V súčasnosti býva v 1 izbovom byte u dcéry, ktorá sa nečakávane vrátila so synom 
z Anglicka. Syn má zdravotné problémy a keďže navštevuje základnú školu potrebuje mať priestor. Menovaná je 
poberateľkou starobného dôchodku.  

- Ľuboš Orinčák, nar. 19.07.1968, trvale bytom J. Francisciho 30, Levoča požiadal o pridelenie sociálneho 
nájomného bytu. V súčasnosti býva s rodičmi v trojizbovom byte. Menovaný pracuje vo VNsP Levoča ako 
sanitár.   

Majetkové oddelenie necháva na zvážení majetkovej komisie a mestskej rady, v akom poradí bude pridelený 
nájomný byt.       

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

Primátor mesta schvaľuje pridelenie jednoizbového bytu č. 22, nachádzajúci sa  na 4. poschodí bytového domu, 
súp. č. 3381 na adrese Potočná č. 38 v Levoči pre p. ........................................., nar. ..........................., trvale 
bytom ..............................., .........., na dobu určitú – 3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, 
pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený ako druhému 
v poradí p. ...................................., nar. ......................., trvale bytom ..............................  ............, na dobu určitú - 
3 roky, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na 
účet mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.  
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený ako tretiemu v poradí 
p. ...................................., nar. ......................., trvale bytom ..............................  ............., na dobu určitú - 3 roky, 
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom, pod podmienkou vloženia finančnej zábezpeky na účet 
mesta Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.  
T: 31.01.2020  

4. Dňa 03.12.2019 bola mestu Levoča doručená žiadosť o pridelenie nájomného bytu od p. Mareka Dzurillu 
s manž.,  bytom M. R. Štefánika 47, Levoča. Rodina Dzurillová bývala v nájomnom byte č. 3, na adrese Rozvoj 
21A, Levoča, kde nájom bytu skočil dňa 31.10.2019. Mesto Levoča dňa 15.07.2019 zaslalo rodine Dzurillovej 
oznámenie o možnosti opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy a výzvu na predloženie dokladov. 
V uvedenom liste bola r. Dzurillová oboznámená s podmienkami opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy, kde 
boli upozornení, že voči mestu majú nedoplatky na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu vo výške 
654,13 eur + poplatok z omeškania. A taktiež jednou z podmienok je aj vloženie finančnej zábezpeky na účet 
mesta. Doručiť požadované doklady, uhradenie nedoplatku a vloženie finančnej zábezpeky r. Dzurilová mala do 
termínu 31.08.2019. Uvedený termín nebol dodržaný. Nedoplatok vo výške 654,13 eur a doklady boli doručené 
mestu Levoča až dňa 29.10.2019. Finančná zábezpeka nebola vložená na účet mesta Levoča a taktiež mesto 
zistilo, že manželia Dzurilovci sú vlastníci nehnuteľnosti súp. č. 1164, na adrese M. R. Štefánika 47 v Levoči. Na 
základe týchto skutočnosti dňa 04.11.2019 mesto zaslalo r. Dzurillovej oznámenie o skončení nájmu bytu 
a vyzvalo ich k vyprataniu a odovzdaniu bytu č. 3, na adrese Rozvoj 21A a to do 30 dní. 
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Dňa 11.11.2019 p. Dzurilla s manželkou reagovali na list zaslaný mestom a to tým, že mesto požiadali 
o predlženie termínu odovzdania nájomného bytu do 31.03.2020. V liste uvádzajú, že do nehnuteľnosti – 
rodinného domu súp. č. 1164 nie je možné sa nasťahovať z dôvodu jeho neobývateľnosti (v dome nie je 
vykurovanie a podlahy). Manželia Dzurillovci sú zamestnaní. 

Je na zvážení Mestskej rady a primátora mesta, či rodine Dzurilovej bude pridelený byt č. 3, na adrese Rozvoj 
21A, na dobu určitú tri mesiace t.j. do 31.03.2020, z dôvodu nemožnosti bývať v rodinnom dome súp. č. 1164 na 
adrese M. R. Štefánika č. 47 v Levoči. 

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

Primátor mesta schvaľuje pridelenie trojizbového bytu č. 3, nachádzajúci sa  na 1. poschodí bytového domu, súp. 
č. 3314 na adrese Rozvoj 21A v Levoči pre p. Mareka Dzurillu, nar. 05.02.1985 a manželku Adrianu Dzurillovú, 
nar. 26.12.1985, obaja trvale bytom M. R. Štefánika č. 47, Levoča, na dobu určitú – 3 mesiace, s účinnosťou od 
01.01.2020, pod podmienkou uhradenia poplatku z omeškania, vloženia finančnej zábezpeky na účet mesta 
Levoča a uhradenie iných pozdĺžnosti voči mestu Levoča a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy. 
T: 31.12.2019 
 

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 06.12.2019 


