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IBV Plantáže: 

1. Dňa 08.06.2020 sa na mesto obrátila spoločnosť AZOR, s. r. o. (spol. AZOR) so žiadosťou o schválenie nového 

spoločného postupu a dodatku ku kúpnej zmluve IBV Plantáže. Cieľom návrhu spol. AZOR je: 

 Zníženie predajnej ceny stavebných parciel v IBV Plantáže 
 Získanie stavebných parciel mestom Levoča: 14 stavebných parciel v 100% podiele 

  1 stavebná parcela – 38 % podiel 
 Možnosť predaja získaných stavebných parciel v cene 55 EUR bez DPH 
 Vysporiadanie záväzkov investora AZOR s.r.o. voči mestu Levoča 
 Spoločná časová koordinácia prípravy území Krupný Jarok a IBV Plantáže č.2 

Ako sa uvádza v ďalšom texte žiadosti, spol. AZOR v posledných 3 rokoch intenzívne pracovala na vysporiadaní 
územia, získaní príslušných územných rozhodnutí a stavebných povolení pre IBV Plantáže. V nadväznosti na 
neustále odvolávanie sa niektorých dotknutých subjektov ku dnešnému dňu stále nemá spol. AZOR vydané 
niektoré stavebné povolenia. Zároveň v marci 2020 ako spol. AZOR tak i mesto Levoča sa ocitlo v kolotoči 
opatrení Vlády Slovenskej republiky, ako aj opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, prijatých v súvislosti so 
šírením COVID-19. Tieto míľniky ovplyvňujú časový harmonogram IBV Plantáže Levoča a hlavne situácia 
COVID-19 ešte väčšmi pripomína dôležitosť hľadania spoločných riešení pre zvýšenie atraktívnosti ceny 
stavebných pozemkov a sprístupnenie týchto pozemkov obyvateľom mesta Levoča. Preto spol. AZOR vyvolala 
rokovania s mestom Levoča a na základe týchto rokovaní predložila sériu krokov, ktoré po spoločnej realizácii 
výrazne podporia realizáciu IBV Plantáže. Ide o tieto jednotlivé kroky: 

1. Prevzatie pozemkov verejnej infraštruktúry prvej fázy do vlastníctva mesta Levoča 
Pozemky verejnej infraštruktúry predstavujú spolu výmeru 10 393 m2 a tým predstavujú záväzok pre spol. AZOR 
vo výške 103 930 EUR. Ide o plochy chodníkov, dopravnej komunikácie, vegetačných pásov, parkovacích miest, 
dažďovej záhrady a parku. Mesto Levoča prevezme do vlastníctva pozemky verejnej infraštruktúry. Tento krok 
zníži záväzok spol. AZOR o hodnotu 103 930 EUR a zároveň zníži cenu stavebných pozemkov v lokalite IBV 
Plantáže ako pre mesto, tak i pre budúcich obyvateľov mesta Levoča. 

2. Ukotvenie záberu verejnej infraštruktúry pre fázu 2 IBV Plantáže 
Vzhľadom na fakt, že IBV Plantáže má zrealizovanú kompletnú PD pre vydanie UR a SP spolu so štúdiou 
odhadovaného záberu verejných plôch pre IBV Plantáže fáza 2 je možné zafixovať koeficient záberu verejných 
plôch na úrovni 20%. Fáza 2 predstavuje výmeru 24 387 m2, kde verejné plochy zaberú 4 877 m2. Tým je možné 
aplikovať postup bodu 1, kedy tieto verejné plochy predstavujú pozemky o hodnote 48 770 EUR. Mesto Levoča 
bude preberať tieto verejné plochy rovnakým postupom ako v prípade IBV Plantáže Fáza 1. Preto táto hodnota 
rovnako zníži cenu stavebných pozemkov pre Fázu 2.  

3. Aktívna participácia mesta Levoča na realizácii IBV Plantáže 
Podľa projektov pre SP spol. AZOR má aktuálne záväzok vybudovať 13 stavebných objektov. Aktívny vstup 
mesta Levoča do nižšie definovaných stavebných objektov má priamy vplyv na cenu každého m2 stavebného 
pozemku. Pritom tento vstup nepredstavuje pre mesto Levoča finančný náklad, ale iba využitie svojho postavenia 
ako mesta. Spol. AZOR navyše v objektoch SO02 a SO03 buď zrealizuje zemné práce pre mesto Levoča, alebo 
prispeje mestu Levoča na tieto práce. Zemné práce sú odhadované na úrovni 59 610 EUR bez DPH. S týmito 
stavebnými objektmi súvisia i vodorovné konštrukcie, na ktoré si spol. AZOR vytvorí rezervu 39 000 EUR. 

Stavebný objekt 
Chodníky a cesty 

Číslo stavebného objektu 
SO01 Doprava 

Investor 
AZOR 

Mostné teleso SO01 Doprava AZOR 
Kanalizácia splašková SO02 Mesto Levoča 
Vodovod SO03 Mesto Levoča 
Kanalizácia dažďová SO04 AZOR 
NN SO05 Mesto Levoča 

Osvetlenie SO06 AZOR 
VN SO07 Mesto Levoča 
odberné elektrické zariadenia SO08 AZOR 
Trafostanica SO09 Mesto Levoča 
Optika SO010 TELEKOM 
Požiarna ochrana SO011 AZOR 
Vodozádržné opatrenia a vegetačné úpravy SO013 AZOR 
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4. Získanie stavebných pozemkov mestom Levoča 
Po aplikácii všetkých navrhovaných krokov mesto Levoča takto získa 14 stavebných pozemkov spolu s 38% 
podielom na 15. stavebnom pozemku, a to v celkovej výmere 7 313 m2. Mesto Levoča môže zahájiť predaj 
stavebných pozemkov ihneď po prepise týchto stavebných pozemkov. 

Navrhovaný postup má z pohľadu spol. AZOR pre mesto Levoča niekoľko simultánnych výhod: 
 Okamžitý predaj stavebných pozemkov vo svojom mene vo výrazne zníženej cene; 
 Okamžité získanie finančných zdrojov z projektu IBV Plantáže; 
 Zníženie predajnej ceny stavebných parciel o 12 EUR na 1m2 v nákladoch; 
 Štart predaja vo fáze vydaných SP a získaných SP v prvom rade; 
 Možnosť posunu realizácie fázy 2 IBV Plantáže, aby časovo nadväzovala na IBV Krupný Jarok. 

Aktuálny stav záväzku:    554 940 EUR 
Aplikácia kroku 1: zníženie o:  -103 930 EUR 
Aplikácia kroku 2: zníženie o:    -48 774 EUR 
Nový stav záväzku:    402 236 EUR 

Mesto prevádzalo pozemky v lok. Plantáže na spol. AZOR na základe uznesenia MZ zo dňa 23.02.2017 za kúpnu 
cenu 10 eur / m2 z dôvodu osobitného zreteľa, ktorý spočíval v tom, že spol. AZOR sa zaviazala na týchto 
pozemkoch na vlastné náklady zrealizovať výstavbu IBV Plantáž. Mesto v súčasnosti pripravuje realizáciu IBV 
Krupný jarok a rokuje so správcami inžinierskych sietí o spolufinancovaní výstavby časti technickej vybavenosti 
pre túto stavbu, keďže samo nedisponuje finančnými prostriedkami v takom rozsahu, aby mohlo realizovať 
výstavbu kompletnej technickej vybavenosti z vlastných zdrojov. Navyše - keďže prílohou žiadosti nie je 
predpokladaný rozpočet výstavby jednotlivých stavebných objektov, prípadným uzavretím tejto dohody by sa 
mesto zaviazalo vynaložiť finančné prostriedky v neznámej výške na splnenie svojich záväzkov z takejto dohody. 
Vzhľadom na uvedené mesto nemá záujem vstupovať do spolupráce so spol. AZOR vo veci nového spoločného 
postupu pri podpore realizácie IBV Plantáže a rovnako tak nemá záujem o uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve 
IBV Plantáže. 

Stanovisko OM: OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK berie na vedomie žiadosť spol. AZOR (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0). 
Stanovisko MR:        

MZ schvaľuje zámer uzavrieť Dohodu o novom spoločnom postupe pri podpore realizácie IBV Plantáže medzi 
Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR a spoločnosťou AZOR, s. r. o., Scherffelova 38, 058 
01 Poprad, SR, IČO: 31 678 769. Predmetom zámeru je predovšetkým: 

 príprava dohody o novom spoločnom postupe pri podpore realizácie IBV Plantáže, a 
 príprava kúpnej zmluvy, na základe ktorej by došlo k prevodu vlastníckeho práva k časti pozemkov 

v IBV Plantáže zo spoločnosti AZOR, s. r. o., Scherffelova 38, 058 01 Poprad, SR, IČO: 31 678 769 na 
Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR. 

T: 31.12.2020 

Zriadenie vecného bremena: 

2. V súvislosti s prípravou územia v lokalite Krupný jarok na realizáciu stavby „LEVOČA - IBV KRUPNÝ 
JAROK – I. ETAPA“ a príslušnej dokumentácie vznikla potreba napojenia a uloženia inžinierskych sietí pre 
túto stavbu do pozemku parc. č. KN-E 6194 – orná pôda, ktorý nie je vo vlastníctve mesta, a to aj z dôvodu, že sa 
na tomto pozemku nachádzajú body napojenia niektorých inžinierskych sietí (dané ich vlastníkmi alebo 
správcami). 

Na základe uvedeného navrhujeme MZ schváliť uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
medzi mestom ako oprávneným z vecného bremena a vlastníkom dotknutého pozemku ako povinným z vecného 
bremena. Vlastník pozemku súhlasí s bezodplatným zriadením vecného bremena. 

Vlastník pozemku parc. č. KN-E 6194 – orná pôda má záujem v budúcnosti využiť tento pozemok na prípravu 
malej lokality IBV (do 8 rodinných domov) a preto recipročne žiada od mesta uzavrieť zmluvu budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena medzi mestom ako povinným z vecného bremena a ním ako povinným z vecného 
bremena za účelom zriadenia práva prechodu a prejazdu cez časť pozemku parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. vo 
vlastníctve mesta v rozsahu podľa geometrického plánu (cca. 200 m2). Tento pozemok by mal v budúcnosti slúžiť 
ako prístupová cesta k jeho IBV. 
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Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0) 

a odporúča do zmluvy zahrnúť aj ustanovenie, na základe ktorého povinným z vecného 
bremena bude každý budúci vlastník slúžiaceho pozemku a oprávneným z vecného 
bremena bude každý budúci vlastník stavebného objektu, resp. stavby. 

Stanovisko MR: 

a) MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „LEVOČA - IBV KRUPNÝ JAROK – I. ETAPA“ uzavretie Zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi JUDr. Ladislavom Pavlanským, rod. Pavlanský, nar. 
17.05.1974, trvale bytom 1. mája 473/34, Harichovce, SR ako budúcim povinným z vecného bremena a Mestom 
Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča, SR 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 zrealizuje v rámci stavby „LEVOČA - IBV KRUPNÝ JAROK – I. 

ETAPA“  na vlastné náklady na pozemku vo vlastníctve JUDr. Ladislava Pavlanského, nachádzajúcom sa 
v katastrálnom území Levoča, parc. č. KN-E 6194 – orná pôda s výmerou 8 979 m2 stavebné objekty: SO 
03.01 - Vodovod, SO 04.01 – Kanalizácia splašková, SO 05 – Kanalizácia dažďová, SO 06 – Rozvod STL 
plynovodu a SO 10 – Slaboprúdové rozvody v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie 
a situáciou stavby, vypracovanými Ing. arch. Lukášom Sečkom, autorizovaným architektom, so sídlom 
Sadová 10, 054 01 Levoča v mesiaci apríl 2020; 

b) po zrealizovaní stavebných objektov budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie týchto stavebných objektov 
s vyčíslením rozsahu vecného bremena;  

c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území 
Levoča, parc. č. KN-E 6194 – orná pôda s výmerou 8 979 m2 („slúžiaci pozemok“); 

d) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacom pozemku  umiestnenie stavebných objektov SO 03.01 - Vodovod, SO 04.01 – Kanalizácia 

splašková, SO 05 – Kanalizácia dažďová, SO 06 – Rozvod STL plynovodu a SO 10 – Slaboprúdové rozvody 
v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a situáciou stavby, vypracovanými Ing. arch. 
Lukášom Sečkom, autorizovaným architektom, so sídlom Sadová 10, 054 01 Levoča; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiaci pozemok, prechod 
a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách  stavebných objektov; 

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

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

zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     
g) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
h) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne; 
 v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.08.2020   

 Príjem / výdaj: 0 eur  

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

b) MZ schvaľuje uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi JUDr. Ladislavom 
Pavlanským, rod. Pavlanský, nar. 17.05.1974, trvale bytom 1. mája 473/34, Harichovce, SR ako budúcim 
oprávneným z vecného bremena a Mestom Levoča, so sídlom Nám. M. Pavla 4/4, 054 01 Levoča, SR ako 
budúcim povinným 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 zrealizuje v rámci prípravy územia na výstavbu rodinných domov na 

vlastné náklady na časti pozemku KN-C 2888/1 – zast. pl. vo vlastníctve Mesta Levoča, nachádzajúcom sa 
v katastrálnom území Levoča stavebné objekty v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie 
a situáciou stavby, ktorú si dá vypracovať na vlastné náklady; 

b) po zrealizovaní stavebných objektov budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie týchto stavebných objektov 
s vyčíslením rozsahu vecného bremena;  
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c) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu bude pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území 
Levoča, parc. č. KN-C 2888/1 – zast. pl. s výmerou 119 450 m2 („slúžiaci pozemok“); 

d) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacom pozemku  umiestnenie stavebných objektov v súlade s projektovou dokumentáciou pre 

stavebné povolenie a situáciou stavby; 
- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby na slúžiaci pozemok, prechod 

a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby cez slúžiaci pozemok, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách stavebných objektov; 

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

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

zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;     
g) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
h) vecné bremeno bude zriadené bezodplatne; 
 v súlade s § 9, ods.2 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.08.2020   

 Príjem / výdaj: 0 eur  
 
 
Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 16.06.2020 


