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Zrušenie uznesenia: 

1. MZ na svojom zasadnutí, konanom dňa 19.09.2019 uznesením č.  9/38  schválilo 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 (DMS 
SNV), so sídlom Zimná 68, 052 01 SNV, IČO: 31262732, a to na účel zriadenia izby Ľudovíta Štúra. 

Z dôvodu odmietnutia podpísania nájomnej zmluvy zo strany DMS SNV na vyššie uvedený nebytový priestor 
navrhujeme mestskému zastupiteľstvu uvedené uznesenie zrušiť a schváliť nájom tohto nebytového priestoru pre 
Miestny odbor Matice slovenskej 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 zrušenie uznesenia MZ v Levoči č. 9/38 zo dňa 19.09.2019, ktorým MZ schválilo 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 SNV, IČO: 31262732, na účel zriadenia izby Ľudovíta Štúra.  
T: ihneď 

Pridelenie nebytového priestoru: 

2. Dňa 08.08.2019 bola mestu Levoča doručená žiadosť o pridelenie priestorov na izbu Ľudovíta Štúra, na adrese 
Námestie Majstra Pavla č. 50 alebo na Námestí Majstra Pavla č. 47 v Levoči, od Miestneho odboru Matice 
slovenskej v Levoči, so sídlom: Potočná 21, 054 01  Levoča, IČO: 00179 027 0165. Finančné prostriedky na 
zriadenie tejto izby boli schválené na základe uznesenia Vlády SR. 

Podľa ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení možno nájom 
schváliť bez obchodnej verejnej súťaže ako prípad hodný osobitného zreteľa 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. Miestny odbor Matice 
slovenskej Levoča bude okrem nájomného platiť aj za služby spojené s užívaním nebytového priestoru. 

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

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 
Miestny odbor Matice slovenskej Levoča, so sídlom Potočná 21, 054 01 Levoča, IČO: 00179 027 0165, 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, 
v zmysle 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 zriadenie izby Ľudovíta Štúra.  

 Príjem: 631 eur / rok     
T: 29.02.2020 

Zriadenie vecného bremena: 

3. Mesto Levoča má zámer realizovať stavbu pod názvom „Výstavba dvoch nájomných bytových domov v 
Levoči“ (ďalej len „stavba“), na ktorú dňa 07.11.2019 pod č. SOÚ 29732/02894/20219/KOR bolo vydané 
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Stavba bude napojená aj na stavebný objekt SO 10 – Kanalizačná 
prípojka dažďová, ktorá bude mať vyústenie do Levočského potoka na pozemku parc. č. KN-C 2373/1 – vodná 
pl., ktorého vlastníkom je SR, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Štiavnica, 
Odštepný závod Košice. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval Ing. arch. Radoslav Ivan, a táto bola 
následne zaslaná ďalším inštitúciám na vyjadrenie. 
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Vlastník vodného toku vo svojom vyjadrení č. CS SVP OZ KE 4156/2019/5 zo dňa 24.10.2019 požaduje pred 
vydaním stavebného povolenia uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Na základe 
uvedeného dňa 27.11.2019 Mesto Levoča (ako budúci oprávnený z vecného bremena) požiadalo Slovenský 
vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice (ako budúceho povinného z vecného 
bremena) o uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku parc. č. KN-C2373/1 
– vodná pl., za účelom umiestnenia stavebného objektu SO 10 – Kanalizačnej prípojky dažďovej pre stavbu 
„Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“.   

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

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou pod názvom „Výstavba dvoch nájomných bytových domov v Levoči“ 
(ďalej len „stavba“)  uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, medzi Mestom Levoča, so 
sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321 (ako budúcim oprávneným z vecného bremena) 
a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š.p. Banská Štiavnica, Odštepným závodom Košice, IČO: 
36022047 (ako budúcim povinným z vecného bremena), za účelom  zrealizovania stavebného objektu SO 10 – 
Kanalizačnej prípojky dažďovej (ďalej len „dažďová kanalizácia“), ktorej vyústenie bude do vodného toku 
Levočského potoka nachádzajúceho sa na pozemku parc. č. KN-C 2373/1 – vodná pl., a za týchto podstatných 
obsahových podmienok:   
a) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok nachádzajúci sa v k. ú. Levoča, parc. č. 

KN-C 2373/1 – vodná pl., ktorého vlastníkom je SR, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. 
Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice a ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 2090  (ďalej len „zaťažený 
pozemok“); 

b) budúci oprávnený z vecného bremena umiestni na zaťaženom pozemku dažďovú kanalizáciu na vlastné 
náklady v súlade s projektovou dokumentáciou a stanoviskom budúceho povinného z vecného bremena, 
vydaného pod. č. CS SVP OZ KE 4156/2019/5 dňa 24.10.2019; 

c) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie dažďovej kanalizácie s vyčíslením 
rozsahu vecného bremena, a v dohodnutej lehote písomne vyzve budúceho povinného z vecného bremena na 
uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena;  

d) obsahom zmluvy o zriadení vecného bremena bude:      
- strpieť na zaťaženom pozemku umiestnenie, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy a užívanie 

stavebného objektu SO 10 – Kanalizačnej prípojky dažďovej pre stavbu pod názvom stavby „Výstavba 
dvoch nájomných bytových domov v Levoči“; 

- strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami, mechanizmami 
oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť, v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, 
modernizáciou, resp. inými stavebnými  úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na 
účely opráv, údržby, kontroly oprávnenej stavby; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného 
bremena  podľa  zmluvy; 

e) vecné bremeno bude zriadené „in personam“ v prospech oprávneného z vecného bremena a na dobu neurčitú; 
f) vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu - jednorazovú náhradu vo výške 240 eur s DPH pri zábere vecného 

bremena do 100 m2.  
T:  31.12.2020   

 Výdaj:  240 eur po uzatvorení Zmluvy o zriadení VB. 

4. Uznesením z 8. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 28.08.2019 pod číslom 8/12 bolo schválené 
uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena pre stavbu pod názvom: „Optické pripojenie Energotel – 
Levoča“, umiestnenú v k. ú. Levoča na pozemkoch parc. č. KN-C 1626/1 - zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 1 216 m2; parc. č. KN-C 1652/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 108 m2; parc. č. KN-C 
1690/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 4 908 m2; parc. č. KN-C 2241 - zastavaná plocha a nádvorie 
s výmerou 516 m2; parc. č. KN-C 2280/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 778 m2; parc. č. KN-C 2280/2 
- zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 250m2; parc. č. KN-C 2281/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
222 m2; parc. č. KN-C 1074/13 - ostatná plocha s výmerou 287 m2; parc. č. KN-C 2352/1 - zastavaná plocha 
a nádvorie, s výmerou  2 299 m2 a na pozemkoch parc. č.  KN-E 4617 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 
159 m2 (ďalej len „slúžiace pozemky“), ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00 329 321 ako 
povinný z vecného bremena, v prospech spol. Energotel, a. s., so sídlom: Miletičova č. 7, Bratislava, IČO: 
35 785 217, ktorá je vlastníkom stavby, ako oprávneného z vecného bremena.  
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Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena v rozsahu vymedzenom v Geometrických 
plánoch č. 5/2017, 6/2017, 7/2017 a 11/2017, vypracovaných Ing. Zoltánom Pavličkom, Renew Energy, 
Šándorová 8, 821 03 Bratislava, IČO: 47042923.  

Okresný úrad Levoča, katastrálny odbor prerušil konanie o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam 
z dôvodu, že pozemok parc. č. KN-C 2352/1 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 299 m2 bol 
geometrickým plánom č. 47/2018 rozdelený na pozemok parc. č. KN-C 2352/1 – zastavaná plocha a nádvorie s 
výmerou 2 008 m2 a pozemok parc. č. KN-C 2352/10 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 374 m2. Okresný 
úrad Levoča, katastrálny odbor požaduje vypracovať nový geometrický plán na platný stav v katastri 
nehnuteľností, ktorý presne vymedzí, na ktorých pozemkoch a ako sa vecné bremeno zriaďuje.    

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

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 02.09.2019 pre stavbu pod 
názvom: „Optické pripojenie Energotel – Levoča“ (ďalej len „optický kábel“), uzavretú medzi Mestom Levoča, 
IČO: 00 329 321 ako povinným z vecného bremena a spol. Energotel, a. s., so sídlom: Miletičova č. 7, Bratislava, 
IČO: 35 785 217, ako oprávneným z vecného bremena a súčasne vlastníkom stavby. 

Predmetom dodatku je dohoda zmluvných strán na povinnosti povinného z vecného bremena v rozsahu 
vymedzenom v geometrickom pláne č. 2/2020 vyhotovenom dňa 14.01.2020 geodetom Ing. Petrom Garnekom:  

- trpieť na pozemkoch parc. č. KN-C 2352/1 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 2 008 m2 a parc. č. KN- 
C 2352/10 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 374 m2 (ďalej aj ako „slúžiace pozemky“) vo vlastníctve 
povinného z vecného bremena umiestnenie stavby optického kábla; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného 
z vecného bremena po slúžiacich pozemkoch za účelom prevádzky, údržby, opravy a zmien na stavbe 
optického kábla; 

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

na dobu neurčitú v súlade s ustanovením §9, ods. 2, písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení. 
Ostatné ustanovenia Zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 02.09.2019 sa nemenia.  
T: 31.07.2020 

 Príjem: 0 eur 

 

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 24.01.2020 


