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IBV Krupný jarok: 

1. V súvislosti s prípravou územia v lokalite Krupný jarok na realizáciu stavby „LEVOČA - IBV KRUPNÝ 
JAROK – I. ETAPA“ a príslušnej dokumentácie vznikla o. i. aj potreba nadobudnúť do vlastníctva časť 
pozemku vo vlastníctve SR a v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF). Na základe komunikácie so 
zamestnancami SPF mesto doručilo SPF všetky potrebné podklady na realizáciu prevodu vrátane znaleckého 
posudku a uznesenia MZ v Levoči č. 7 zo dňa 19.12.2019, ktorým MZ schválilo kúpu predmetného pozemku za 
kúpnu cenu vo výške 21 445,47 eur, určenú týmto znaleckým posudkom. 

Na základe ďalšej komunikácie s SPF v tejto veci bolo mestu oznámené, že v tomto konkrétnom prípade pôjde 
o bezodplatný prevod a znalecký posudok mal byť urobený iba za účelom určenia hodnoty majetku, ktorý sa mal 
stať predmetom prevodu. Po konzultácii tejto zmeny s Katastrálnym odborom Okresného úradu v Levoči je 
potrebné prijať nové uznesenie v tejto veci (schváliť nadobudnutie majetku formou bezodplatného prevodu), 
a pôvodné uznesenie o kúpe pozemku zrušiť. 

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

a) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „LEVOČA - IBV KRUPNÝ JAROK – I. ETAPA“ uzavretie Zmluvy 
o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec medzi Slovenskou republikou, 
zastúpenou Slovenským pozemkovým fondom, so sídlom Búdková 36, 817 15 Bratislava, SR, IČO: 17 335 345 
ako prevodcom a Mestom Levoča, so sídlom Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, SR ako nadobúdateľom, 
predmetom ktorej je bezodplatný prevod vlastníctva k pozemku, označeného novým parc. č. KN-C 2878/5 – zast. 
pl. s výmerou 997 m2 v lok. ul. Viktora Greshika, k. ú. Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 
43356826-49/2019, vyhotoveného dňa 04.12.2019 Vladimírom Čechom - GEOPLUS, IČO: 43356826, úradne 
overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 12.12.2019 pod č. G1-419/19 od pozemku parc. 
č. KN-E 6200/1 – orná pôda s výmerou 7 363 m2, k. ú. Levoča, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 4446, k. ú. Levoča v súlade s Článkom 5, ods. 1, písm. a) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení. 
T: 31.10.2020   

 Výdaj: 0 eur  

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

b) MZ ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 7 zo dňa 19.12.2019, ktorým MZ schválilo kúpu 
pozemku, označeného novým parc. č. KN-C 2878/5 – zast. pl. s výmerou 997 m2 v lok. ul. Viktora Greshika, k. ú. 
Levoča, oddeleného na podklade geometrického plánu č. 43356826-49/2019, vyhotoveného dňa 04.12.2019 
Vladimírom Čechom - GEOPLUS, IČO: 43356826, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym 
odborom dňa 12.12.2019 pod č. G1-419/19 od pozemku parc. č. KN-E 6200/1 – orná pôda s výmerou 7 363 m2, 
k. ú. Levoča, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4446, k. ú. Levoča pre Mesto Levoča, 
Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR, IČO: 329321 od SR – Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 
45 Bratislava, IČO: 17335345 za kúpnu cenu 21,51 eur/m2, určenú Znaleckým posudkom č. 62/2019, 
vyhotoveným dňa 18.12.2019 Ing. Jánom Baculákom, znalcom v odbore stavebníctva. 
T: ihneď 

 Príjem / výdaj: 0 eur 

 
Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 22.06.2020 


