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Kúpa nehnuteľností 

1. Mesto Levoča žiadosťou zo dňa 31.7.2020 požiadalo p. Máriu Kovalančíkovú o odpredaj spoluvlastníckeho 
podielu 1/24-inu k pozemku parc. č. KN-E 2631/4 – orná pôda, s výmerou 10 m2, v lok. Ulica Gašpara Haina. 
Pozemok sa nachádza v prepojovacej uličke zo Sídliska pri prameni na Ulicu Gašpara Haina a je na ňom 
zrealizovaná stavba chodníka. Za uvedený spoluvlastnícky podiel žiada kúpnu cenu  25 eur/m2. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0). 
Stanovisko MR:    MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Ulica Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 2631/4 – 
orná pôda s výmerou 10 m2 v podiele 1/24-ina od Márie Kovalančíkovej, rod. Glodžáková, nar. 23.2.1946, bytom 
Slienica č. 332, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321, za kúpnu cenu 25,00 eur/m2 z dôvodu majetkoprávneho 
vysporiadania pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka. 
T: 31.03.2021 

 Výdaj:  10,50 eur 

2. Mesto Levoča žiadosťou zo dňa 31.7.2020 požiadalo Mgr. Gabrielu Redelšteinerovú o odpredaj spoluvlastníckeho 
podielu 23/24-in k pozemku parc. č. KN-E 2631/4 – orná pôda, s výmerou 10 m2, v lok. Ulica Gašpara Haina. 
Pozemok sa nachádza v prepojovacej uličke zo Sídliska pri prameni na Ulicu Gašpara Haina a je na ňom 
zrealizovaná stavba chodníka. Za uvedený spoluvlastnícky podiel žiada kúpnu cenu 10 eur/m2. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0). 
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje kúpu nehnuteľnosti v lok. Ulica Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-E 2631/4 – 
orná pôda s výmerou 10 m2 v podiele 23/24-in od Mgr. Gabriely Redelšteinerovej, rod. Hudáková, nar. 26.10.1979, 
bytom Železničný riadok č. 1226/16, Levoča, pre Mesto Levoča, IČO: 00329321 za kúpnu cenu 10,00 eur/m2, 
z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chodníka. 
T: 31.03.2021 

 Výdaj:  95,83 eur 

Predaj nehnuteľností: 

3. Dňa 14.02.2020 sa na mesto obrátil Ing. Vladimír Stanek so žiadosťou o kúpu pozemku v lokalite Levočská 
Dolina. Ide o pozemok v bezprostrednom okolí pozemku v ich vlastníctve, ktorý v minulosti nadobudol kúpou od 
predchádzajúceho vlastníka. Prílohou žiadosti je geometrický plán na oddelenie pozemku, ktorý si dal žiadateľ 
vypracovať na vlastné náklady. 

MZ na svojom zasadnutí dňa 03.07.2020 neschválilo predaj uvedeného pozemku. Z hlasovania poslancov je ale 
zrejmé, že existoval všeobecný súhlas s predajom (za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0). Avšak tým, že o tomto bode sa 
hlasovalo hneď v úvode zasadnutia MZ, v zasadacej miestnosti nebol prítomný dostatočný počet poslancov na jeho 
schválenie, keďže pri prípadoch hodných osobitného zreteľa na schválenie nestačí jednoduchá väčšina prítomných 
poslancov, ale je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov (t. j. min. 12 hlasov za). Vzhľadom na uvedené opäť 
predkladáme tento bod na prerokovanie v orgánoch mesta v mesiaci september 2020. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami 
mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je v bezprostrednom susedstve pozemku v bezpodielovom 
spoluvlastníctve žiadateľov a príjem z predaja bude použitý na realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 

Podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení minimálna 
výška kúpnej ceny je 20 eur / m2.Vzhľadom na uvedené navrhujeme MZ schváliť predaj pozemku parc. č. KN-C 
6916/34 – orná pôda s výmerou 102 m2 pre žiadateľov za kúpnu cenu 25 eur / m2. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0). 
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie.    

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Levočská Dolina, k. ú. Levoča, a to 
pozemku parc. č. KN-C 6916/38 – orná pôda s výmerou 658 m2, ktorý bol oddelený od pozemku parc. č. KN-E 
6916/1 – orná pôda s výmerou 19 390 m2, k. ú. Levoča na podklade Geometrického plánu č. 17/2020, 
vypracovaného dňa 25.03.2020 Ing. Pavlom Kostelníkom (IČO: 41686187), úradne overeného Okresným úradom 
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Levoča, katastrálnym odborom dňa 02.04.2020 pod číslom G1-97/20, pre Ing. Vladimíra Staneka, rod. Stanek, nar. 
12.11.1960 a Máriu Stanekovú, rod. Šubová, obaja trvale bytom Narcisová 3229/6, Spišská Nová Ves, SR do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 25 eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, 
že tento predaj je v súlade so záujmami a úlohami mesta v lok. Levočská Dolina, prevádzaný pozemok je 
v bezprostrednom susedstve pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a príjem z predaja bude použitý na 
realizáciu výstavby inžinierskych sietí v tejto lokalite. 
T: 31.12.2020 

 Príjem: 16 450 eur 

4. Mesto je vlastníkom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Poľná v Levoči – parc. č. KN-C 2815/1 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 414 m2. Daniel Pollák, Levoča je podielový spoluvlastník nehnuteľností, nachádzajúcich sa na ul. Nad 
tehelňou, a to domu s. č. 1458, pozemku parc. č. KN-C 2829, na ktorom je tento dom postavený a priľahlého 
pozemku parc. č. KN-C 2815/2. Veľkosť jeho spoluvlastníckeho podielu je 1/3-ina. Ďalšími podielovými 
spoluvlastníkmi, každý s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina, sú Darina Dudušová, Levoča a Gejza Čonka, 
Brno. Daniel Pollák  nás požiadal o kúpu časti predmetného pozemku, nachádzajúceho sa za zadnou časťou záhrady, 
s výmerou cca 70 m2 . Požadovaný pozemok má záujem využiť na rozšírenie záhrady, realizáciu oplotenia a do 
budúcnosti na realizáciu prístavby k existujúcej stavbe. Ostatní podieloví spoluvlastníci súhlasia s tým, aby  
požadovaný pozemok nadobudol len žiadateľ. Predmetné nehnuteľnosti užíva len žiadateľ, ostatní spoluvlastníci tam 
nebývajú. Prístupová cestička, ktorej časť sa nachádza na požadovanom pozemku by predajom nebola dotknutá, 
nakoľko sa nachádza na inej časti pozemku. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj ako zákonnú výnimku pri prevode nehnuteľností, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa schválením 3/5-ou 
väčšinou všetkých poslancov. Podľa 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 (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0).  
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie.     

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Poľná – časť parcely č. KN-C 2815/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 70 m2  , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu pre Daniela Polláka, rod. Pollák, nar. 12.07.1992, trvale bytom Nad tehelňou 1458/30, 054 01 
Levoča, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých žiadateľ je 

podielovým spoluvlastníkom: pozemku parc. č. KN-C 2815/2, domu s. č. 1458 a pozemku parc. č. KN-C 2829, na 
ktorom je tento dom postavený;   

- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľovi rozšíriť si záhradu a zrealizovať oplotenie;  
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
Žiadateľ  si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady. 
T: 31.12.2020 

 Príjem: cca 1 400 eur (podľa geometrického plánu) 

5. Mesto je vlastníkom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočská Dolina – parc. č. KN-C 6871/18 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 7 787 m2. P. Helena Matvejová, Bijacovce je vlastníčkou nehnuteľností, nachádzajúcich sa v lok. 
Levočská Dolina, a to domu s. č. 1286 a pozemku parc. č. KN-C 6871/24, na ktorom je tento dom postavený, a tiež 
je spoluvlastníčkou priľahlého pozemku parc. č. KN-C 6871/56. Menovaná nás požiadala o kúpu časti predmetného 
pozemku, s výmerou cca 440 m2 . Požadovaný pozemok má záujem využiť na zriadenie záhrady ako priestor na relax 
a uskutočňovanie rodinných aktivít. Požadovaný pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve domu vo 
vlastníctve menovanej. V minulosti bol tento dom využívaný ako predajňa potravín. Z tohto dôvodu sa okolo neho 
nachádzajú nespevnené cesty, ktoré slúžili na účel prístupu vozidiel pre zásobovanie potravín. Časť takejto 
nespevnenej cesty sa nachádza na požadovanom pozemku. Dnes je využívaná už len zriedka vlastníkmi domov č. 
1048/23 a 1049/24. Títo však majú zabezpečený prístup z hornej strany komunikácie taktiež nespevnenou cestou tam 
sa nachádzajúcou. 

Podľa vyjadrenia žiadateľky celý pozemok v okolí domu č. 1286/40, ktorého je vlastníčkou bol v minulosti 
využívaný ako ucelená lúka, zeleň s prvkami drobnej architektúry pre deti. Až následne, po zrealizovaní nespevnenej 
cesty okolo potravín, ľudia tam bývajúci vyjazdili a „vysypali“ cestu vedúcu stredom tejto zelene k ich domom. 
Podľa územného plánu mesta Levoča je značná časť požadovaného pozemku určená na využitie ako plochy 
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vyhradenej zelene a malá časť ako plochy občianskej vybavenosti. Existencia nespevnenej cesty, ktorej časť je 
umiestnená na požadovanom pozemku je dnes už bezpredmetná,  keďže predajňa potravín bola zrušená. Žiadateľka 
tiež uviedla do pozornosti nedostatok súkromia v okolí domu, keďže je tento obkolesený cestami. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj ako zákonnú výnimku pri prevode nehnuteľností, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa schválením 3/5-ou 
väčšinou všetkých poslancov. Podľa 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 nesúhlasí s návrhom na uznesenie a navrhuje spracovať štúdiu na celé územie v centre 

miestnej časti Levočská Dolina s dôrazom na zachovanie verejného priestranstva a zriadenia 
oddychovej zóny  (za: 0, proti: 3, zdržal sa: 0). 

Stanovisko MR: MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie.     

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. 
Levočská Dolina – časť parcely č. KN-C 6871/18 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 440 m2  , ktorý bude oddelený 
na podklade geometrického plánu pre Helenu Matvejovú, rod. Bartkovú, nar. 21.07.1963, trvale bytom 053 06 
Bijacovce č. 54, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých žiadateľka je 

vlastníčkou: pozemku parc. č. KN-C 6871/24 a domu s. č. 1286 na ňom postaveného;   
- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľke zriadiť záhradu;  
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
Žiadateľka  si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady.          
T: 31.12.2020 

 Príjem: cca 8 800 eur (podľa geometrického plánu) 

6. Mesto je vlastníkom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. ul. Baštovej – parc. č. KN-C 297/1 – zast. pl. a nádv., 
s výmerou 610 m2. MVDr. Eva Sabolová, rod. Mikulová je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľností, 
nachádzajúcich sa na ul. Kláštorskej, a to domu s. č. 550 a pozemku parc. č. KN-C 298, na ktorom je tento dom 
postavený. Veľkosť jej spoluvlastníckeho podielu je 3/4-iny. Ďalším podielovým spoluvlastníkom s veľkosťou 
spoluvlastníckeho podielu 1/4-ina je Róbert Mikula, žiadateľkin brat. Menovaná nás požiadal o kúpu časti 
predmetného pozemku, nachádzajúceho sa za zadnou časťou záhrady, s výmerou cca 59 m2. Požadovaný pozemok 
má záujem využiť na zriadenie záhrady a do budúcnosti aj na prístupovú cestu do garáže a stavbu garáže. 
Žiadateľkin brat súhlasí s tým, aby  požadovaný pozemok nadobudla len žiadateľka.   

Podľa vyjadrenia menovanej bol požadovaný pozemok v minulosti záhradou, vo vlastníctve jej rodiny (predkov), 
siahajúcou až k hradbám. Z dôvodu verejného záujmu, ktorým bola realizácia stavby telocvične stredných škôl 
(vlastník PSK) nachádzajúcej sa v susedstve požadovaného pozemku museli jej predkovia pristúpiť k predaju ich 
pozemku. Požadovaný pozemok je nevyužívanou šikmou medzou posiatou burinou, tiež nezriedka odpadom 
a miestom pre bezdomovcov. Záhrada žiadateľke chýba, nakoľko takmer celý jej dvor je zastavaný historickým 
traktom jej domu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Taktiež jej chýba aj garáž a zo strany ulice Kláštorskej je 
veľmi obtiažne zaparkovať si motorové vozidlo.   

Medzi telocvičňou a požadovaným pozemkom – na pozemku parc. č. KN-C 297/2 vo vlastníctve PSK sa nachádza 
prístupová cesta k zadným traktom domov tam sa nachádzajúcim. Táto cesta má v jej najužšom mieste, t. j. od 
budovy telocvične po oporný múr tam stojaci šírku cca 4,4 m. V prípade predaja požadovaného pozemku by 
vzdialenosť medzi telocvičňou a požadovaným pozemkom bola cca 5,8 m.    

Podľa územného plánu mesta Levoča je požadovaný pozemku určený na využitie pre zariadenia občianskeho 
vybavenia. Je to územie patriace do mestskej pamiatkovej rezervácie, kde sú prípustné aj garáže pre osobné 
automobily.            

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj ako zákonnú výnimku pri prevode nehnuteľností, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa schválením 3/5-ou 
väčšinou všetkých poslancov. Podľa 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 (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0).    
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie.      
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MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Baštovej – časť parcely č. KN-C 297/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou cca 59 m2  , ktorý bude oddelený na podklade 
geometrického plánu pre MVDr. Evu Sabolovú, rod. Mikulovú, nar. 24.12.1970, trvale bytom Československej 
armády 4732/18, 080 01 Prešov, SR, za kúpnu cenu 20 eur/m2 , v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho v tom, že: 
- prevádzaný pozemok sa priestorovo nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých žiadateľka je 

podielovou spoluvlastníčkou s veľkosťou spoluvlastníckeho podielu ¾-iny: pozemku parc. č. KN-C 298 a domu 
s. č. 550 na ňom postaveného;   

- predaj prevádzaného pozemku umožní žiadateľke zriadiť záhradu a zrealizovať stavbu garáže;  
- prevádzaný pozemok mesto t. č. nepotrebuje na plnenie svojich úloh. 
Žiadateľka  si zabezpečí vypracovanie geometrického plánu na vlastné náklady.          
T: 31.12.2020 

 Príjem: cca 1180 eur (podľa geometrického plánu) 

7. Na základe osobného stretnutia s Katarínou Mihalikovou, Alžbetou Lipniakovou, Ľudmilou Janoušovou a 
Janou Špindorovou, bola mestu dňa 12.7.2020 doručená žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti v lok. Ulica 
Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1838/5 – zast. pl. s výmerou 8 m2                             
a pozemku označeného novým parc. č. KN-C1839/3 – záhrada, s výmerou 14 m2, ktoré boli oddelené na podklade 
geometrického plánu č. 20/2014 (ďalej len „GP č. 20/2014“) od pozemku parc. č. KN-E 2634/1 – záhrada, 
s výmerou 84 m2, ktorého vlastníkom je Mesto Levoča v celosti. Ďalej vo svojej žiadostí žiadajú o zohľadnenie 
kúpnej ceny tým, že v minulosti za uvedené pozemky kúpna cena vo výške 2 200 Sk bola zaplatená. V tom čase 
Katastrálny úrad v Levoči vklad nepovolil z dôvodu chyby v geometrickom pláne. Tento GP už nebol opravený, 
resp. nahradený novým GP a preto ku vkladu vlastníckeho práva v zmysle tohto GP dodnes nedošlo. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sú oplotené a zastavané drobnými 
stavbami vo vlastníctve žiadateľov,  nie je k ním žiaden prístup z verejného priestranstva, sú pre mesto nevyužiteľné 
a nepotrebné. 

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 zriadenie záhrady, 
výstavbu záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáži.  

Podľa Článku 17 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení,  majetkoprávne 
vysporiadanie pozemku, ktorý fyzická alebo právnická osoba užíva bez právneho dôvodu a ktorý je vo vlastníctve 
Mesta sa odpredaj realizuje za minimálnu jednotkovú východiskovú kúpnu cenu uvedenú podľa čl. 17 ods. 1 cit. 
Zásad. 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 eurá/m2/rok.  

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0). 
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie.   

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. Ulica Gašpara Haina, k. ú. Levoča, a to 
pozemku označeného novým parc. č. KN-C 1838/5 – zast. pl., s výmerou 8 m2 a pozemku označeného novým parc. 
č. KN-C1839/3 – záhrada, s výmerou 14 m2, ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 20/2014, 
vyhotoveného dňa 25.4.2014 geodetom Ing. Petrom Garnekom, úradne overeného dňa 30.4.2014 pod č. 119/14 
(ďalej len „GP č. 20/2014“) od pozemku parc. č. KN-E 2634/1 – záhrada, s výmerou 84 m2, pre Katarínu 
Mihalikovú, rod. Maľaková, nar. 11.11.1959, bytom Jána Francisciho č. 1697/24, Levoča, Alžbetu Lipniakovú, 
rod. Maľaková, nar. 1.5.1962, bytom Jána Francisciho č. 1773/43, Levoča, Ľudmilu Janoušovú, rod. Maľaková, 
nar. 10.4.1967, bytom Švabinského č. 542, Hřebeč, ČR a Mgr. Janu Špindorovú, rod. Maľaková, nar. 3.1.1974, 
bytom Považská Teplá č. 321, všetci v rovnakom spoluvlastníckom podiele, za kúpnu cenu 20 eur /m2, v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky sú oplotené a zastavané drobnými stavbami vo vlastníctve 
žiadateľov,  nie je k ním žiaden prístup z verejného priestranstva, sú pre mesto nevyužiteľné a prebytočné.     
T: 31.12.2020 

 Príjem:  440 eur 
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8. Mestu Levoča bola dňa 27.8.2020 doručená žiadosť p. Michala Nováka za účelom odkúpenia časti pozemku parc. 
č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou cca 35 m2, v lok. sídl. Západ Levoča z dôvodu, že na cit. pozemku sa vytvárajú 
skládky domového odpadu a pozemok tak často znečistený. Na pozemku má záujem si zrealizovať výstavbu skladu 
vedľa hlavnej stavby garáže, ktorej je vlastníkom a tým zabráni znečisťovaniu verejného priestranstva domovým 
odpadom. Za pozemok ponúka kúpnu cenu  35,00 eur/m2. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok pre mesto je nepotrebný, nedá sa 
využiť na výstavbu stavby garáže z dôvodu nedodržania manipulačného priestoru miestnej komunikácie a priestoru 
pre vstup do okolitých garáží tak, ako to vyžaduje predpis technickej normy a zastavaním pozemku stavbou skladu 
so vstupom z hlavnej stavby - garáže sa zabráni jeho znečisťovaniu a vytváraniu skládok domovým a iným odpadom.  

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 zriadenie záhrady, 
výstavbu záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných domov a garáži.  

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0). 
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie.    

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľnosti v lok. sídl. Západ k. ú. Levoča, a to pozemku 
označeného novým parc. č. KN-C 2868/275 – ost. pl., s výmerou 35 m2,  ktorý bol oddelený na podklade 
geometrického plánu č. 33981302-64/2020, vyhotoveného dňa 31.8.2020 geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP 
č. 20/2014“) od pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou 26137 m2, pre Michala Nováka, rod. Novák, 
nar. 3.8.1984, bytom Jána Francisciho č. 1648/7, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 35 euro/m2, v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok pre mesto je nepotrebný, nedá sa využiť na výstavbu stavby 
garáže z dôvodu nedodržania manipulačného priestoru miestnej komunikácie a priestoru pre vstup do okolitých 
garáží tak, ako to vyžaduje predpis technickej normy a zastavaním pozemku stavbou skladu so vstupom z hlavnej 
stavby - garáže sa zabráni jeho znečisťovaniu a vytváraniu skládok domového a iného odpadu.  
T: 31.12.2020 

 Príjem:  1 225 eur 

9. Dňa 17.08.2020 bola mestu doručená žiadosť p. Jozefa Tatranského o odkúpenie objektu vrátnice do bývalého 
Vojenského výcvikového priestoru Javorina (VVP Javorina), nachádzajúceho sa na križovatke ciest pri chatovej 
oblasti Fedorkin jarok. Ako žiadateľ ďalej uvádza, jeho zámerom je zachrániť tento objekt pred úplnou demoláciou 
a jeho rekonštrukcia do pôvodného stavu vrátane stožiaru a závory. Vo vnútorných priestoroch by mali byť 
umiestnené fotografie s cieľom pripomenutia histórie VVP Javorina. Pri tomto objekte žiadateľ plánuje umiestniť 
orientačnú mapu Levočských vrchov a vytvoriť podmienky na oddych turistov a cykloturistov. Celkovým cieľom 
tohto zámeru je podľa žiadateľa sprostredkovanie histórie územia pre budúce generácie. 

Keďže žiadateľ má záujem tento objekt nadobudnúť za symbolickú cenu, avšak mesto nemá k dispozícii znalecký 
posudok na určenie všeobecnej hodnoty majetku, v mesiaci september 2020 navrhujeme v orgánoch mesta 
prerokovať tento bod ako zámer na predaj majetku, a až v prípade schválenia zámeru informovať žiadateľa o ďalších 
krokoch, ktoré je v tejto veci nevyhnutné zrealizovať (vypracovanie ZP, vypracovanie geometrického plánu, príprava 
projektovej dokumentácie a pod.). 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK nesúhlasí s návrhom na uznesenie a odporúča dať žiadateľovi tieto nehnuteľnosti do 

nájmu so záväzkom možného budúceho predaja v prípade, že svoj zámer zrealizuje (za: 0, 
proti: 3, zdržal sa: 0). 

Stanovisko MR: MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosti v lok. Fedorkin jarok, k. ú. Levoča, 
a to stavbu s. č. 2157 a pozemky parc. č. KN-C 10073 – zast. pl. a nádv. s výmerou 25 m2 a KN-C 10074 – zast. pl. 
a nádv. s výmerou 3 m2, na ktorých je stavba s. č. 2157 postavená, pre Jozefa Tatranského, rod. Tatranský, nar. 
22.12.1965, bytom Duklianska 3432/56, Spišská Nová Ves, v celosti, za kúpnu cenu určenú znaleckým posudkom, 
vypracovaným na náklady kupujúceho, upravenú v súlade s ustanovením Článku 14, ods. 3 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení v prípade, ak kupujúci predávané nehnuteľnosti kupuje 
z dôvodu, že tieto budú významne zhodnotené a prispeje sa tým k rozvoju mesta v oblasti zdravotných, cirkevných, 
sociálnych, športových, kultúrnych potrieb alebo v oblasti bytovej politiky, a v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva 
v tom, že tento majetok nie je pre plnenie úloh mesta potrebný, je v značne zanedbanom stave, mesto nedisponuje 
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finančnými prostriedkami na rekonštrukciu stavby, vzhľadom na parametre nie je pre mesto samostatne využiteľný 
(predovšetkým s ohľadom na polohu nehnuteľností, veľkosť stavby a pozemkov a existenciu ochranného pásma VN 
a trafostanice v bezprostrednej blízkosti) a realizáciou zámeru žiadateľa by došlo k rozvoju mesta v oblasti 
športových a kultúrnych potrieb. 
T: 31.12.2020 

 Príjem:  podľa znaleckého posudku 

10. Dňa 25.08.2020 bola mestu doručená žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Levoča (GKC) o kúpu 
pozemku na stavbu pastoračného centra. Ide o časť pozemku parc. č. KN-C 3056/1 vo vlastníctve mesta, 
nachádzajúceho sa na Potočnej ulici v Levoči pri gréckokatolíckom chráme na sídl. Západ. Ako sa ďalej uvádza 
v žiadosti, GKC má záujem vybudovať pastoračné centrum severne od chrámu, avšak výmera pozemku, ktorý GKC 
vlastní, je na realizáciu tohto zámeru nedostatočná. Pastoračné centrum má slúžiť okrem veriacich aj širokej 
verejnosti, bude v ňom byt pre farára a kaplána, ďalej kancelárske priestory farnosti, učebňa na katechizáciu, 
spoločenské priestory pre mládež, sociálne zariadenia a pod. GKC navrhuje kúpnu cenu vo výške 1 euro za m2 
pozemku a podľa priloženého náčrtu by mala mať na tento účel oddelená časť pozemku parc. č. KN-C 3056/1 
výmeru 1 026 m2. 

Spoločnosť ALTIS interiér, s. r. o. sa vo februári 2020 obrátila na mesto so žiadosťou o stanovisko ku konceptu 
zastavanosti územia pre stavbu polyfunkčného bytového domu (BD). Spol. ALTIS interiér, s. r. o. ako investor má 
záujem realizovať výstavbu tohto polyfunkčného BD na pozemku vo svojom vlastníctve, avšak časť technickej 
infraštruktúry (predovšetkým účelové komunikácie, chodníky, verejné osvetlenie a ďalšie podzemné inžinierske 
stavby) by sa mali realizovať aj na pozemkoch vo vlastníctve mesta, o. i. aj na časti pozemku parc. č. KN-C 3056/1, 
t. j. pozemku, ktorého časť má záujem odkúpiť GKC. 

Dňa 20.05.2020 spol. ALTIS interiér, s. r. o. podala návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu 
„Polyfunkčný bytový dom Potočná“. Medzičasom sa uskutočnilo viacero pracovných stretnutí so zástupcami 
investora, GKC a mesta s cieľom nájsť také riešenie, ktoré by vyhovovalo všetkým zúčastneným stranám a umožnilo 
rozvoj tejto lokality mesta. Na ostatnom stretnutí bolo dohodnuté, že spol. ALTIS interiér, s. r. o. opätovne požiada 
mesto o vydanie súhlasu s umiestnením stavby „Polyfunkčný bytový dom Potočná“ a doručí návrhy zmlúv, na 
základe ktorých preukáže v priebehu stavebného konania právny vzťah k pozemkom vo vlastníctve mesta, ktoré by 
mali byť dotknuté realizáciou tejto stavby. 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme nateraz žiadosti GKC nevyhovieť a znovu ju predložiť na 
prerokovanie v orgánoch mesta Levoča v čase, keď dôjde k ustáleniu stavu v súvislosti s prípravou stavby 
„Polyfunkčný bytový dom Potočná“. Aj keď mesto nedisponuje projektovou dokumentáciou stavby pastoračného 
centra (iba urbanistickou štúdiou z roku 2012), je pravdepodobné, že za predpokladu dohody všetkých zúčastnených 
strán by mohli byť realizované obe stavby, t. j. polyfunkčný BD aj pastoračné centrum. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že kupujúci má zámer na predmetnom pozemku 
zrealizovať výstavbu pastoračného centra s príslušenstvom, čím dôjde k rozvoju mesta aj tejto konkrétnej lokality 
v oblasti cirkevných sociálnych a kultúrnych potrieb. Podľa Článku 14, ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení v prípade, ak kupujúci predávané nehnuteľnosti kupuje z dôvodu, že tieto 
budú významne zhodnotené a prispeje sa tým k rozvoju mesta v oblasti zdravotných, cirkevných, sociálnych, 
športových, kultúrnych potrieb alebo v oblasti bytovej politiky, môže MZ schváliť predaj pozemku tomuto 
kupujúcemu za kúpnu cenu, schválenú MZ. 

Stanovisko OM: OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK nesúhlasí s návrhom na uznesenie (za: 1, proti: 2, zdržal sa: 0). 
Stanovisko MR: MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľnosť na Potočnej ulici v Levoči, k. ú. 
Levoča, a to časť pozemku parc. č. KN-C 3056/1 – zast. pl. a nádv. s výmerou cca. 1 026 m2 podľa geometrického 
plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Levoča, Potočná 6, 
054 01 Levoča, SR, IČO: 31952330, v celosti, za kúpnu cenu 1 ,00 eur / m2 v súlade s ustanovením Článku 14, ods. 3 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení v prípade, ak kupujúci predávané 
nehnuteľnosti kupuje z dôvodu, že tieto budú významne zhodnotené a prispeje sa tým k rozvoju mesta v oblasti 
zdravotných, cirkevných, sociálnych, športových, kultúrnych potrieb alebo v oblasti bytovej politiky, a v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že kupujúci má zámer na predmetnom pozemku zrealizovať výstavbu 
pastoračného centra s príslušenstvom, čím dôjde k rozvoju mesta aj tejto konkrétnej lokality v oblasti cirkevných 
sociálnych a kultúrnych potrieb. 
T: 31.12.2020 

 Príjem:  cca. 1 026 eur (podľa geometrického plánu) 
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11. Mesto je vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v lok. ul. Sadovej – v areáli Základnej školy na Nám. 
Štefana Kluberta v Levoči (so vstupom z ulice Sadovej) a to: 
- pozemku parc. č. KN-C 3267/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 35 m2 a stavby garáže s. č. 3474 na ňom 

postavenej (dvojgaráž);  
- pozemku parc. č. KN-C 3267/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m2  a stavby garáže s. č. 3475 na ňom 

postavenej. 
Garáže sú značne zničené, najmä garáž s. č. 3475 (predovšetkým stropy a omietky), obe si vyžadujú rozsiahlu 
rekonštrukciu vrátane novej elektroinštalácie. Základná škola na Nám. Š. Kluberta ich využívala ako skladové 
priestory. Keďže by bolo vhodné využiť ich zmysluplnejšie a efektívnejšie, mesto požiadalo ZŠ o ich vypratanie. 
Navrhujeme predať ich v obchodnej verejnej súťaži v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona o majetku 
obcí v platnom znení s určením minimálnej výšky kúpnej ceny znaleckým posudkom.  

Podľa znaleckého posudku zo dňa 07.09.2020 vypracovaného Ing. Jánom Baculákom – znalcom z odboru 
stavebníctva je všeobecná hodnota nehnuteľností určená takto: 
- garáž s. č. 3474 na pozemku parc. č. KN-C 3267/2 (dvojgaráž): 5 561,66 eur; pozemok parc. č. KN-C 3267/2: 

978,95 eur;  
- garáž s. č. 3475 na pozemku parc. č. KN-C 3267/3: 3 479,01 eur; pozemok parc. č. KN-C 3267/3: 615,34 eur. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK nesúhlasí s návrhom na uznesenie a v uvedených nehnuteľnostiach odporúča zriadiť 

verejné WC (za: 0, proti: 2, zdržal sa: 1). 
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Sadovej – v areáli 
Základnej školy na Nám. Štefana Kluberta v Levoči (so vstupom z ulice Sadovej), a to: 
- garáže s. č. 3474 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3267/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 35 m2 a pozemku 

parc. č. KN-C 3267/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 35 m2 ; t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 

- garáže s. č. 3475 postavenej na pozemku parc. č. KN-C 3267/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m2 a pozemku 
parc. č. KN-C 3267/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m2 ; t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; 

formou obchodnej verejnej súťaže v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení a schvaľuje  tieto podmienky súťaže:  
a) minimálna výška ponúknutej kúpnej ceny:  

- garáže s. č. 3474 na pozemku parc. č. KN-C 3267/2:  minimálne  5 561,70 eur;  
- pozemku parc. č. KN-C 3267/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 35 m2: minimálne  979 eur; 
- garáže s. č. 3475 na pozemku parc. č. KN-C 3267/3:  minimálne 3 479 eur;  
- pozemku parc. č. KN-C 3267/3 – zast. pl. a nádv., s výmerou 22 m2: minimálne   615,30 eur; 

b) predmetom návrhu na uzavretie zmluvy predloženého jedným navrhovateľom, resp. navrhovateľmi môže byť len 
jedna garáž s pozemkom, na ktorom je postavená; 

c) návrh zmluvy bude obsahovať záväzok zachovať účelové určenie stavby garáže; 
d) návrh zmluvy bude obsahovať dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 5 000 eur, pre prípad porušenia zmluvnej 

povinnosti v zmysle písm. c) týchto podmienok súťaže; 
e) zloženie zábezpeky vo výške minimálne 50 % ponúknutej kúpnej ceny v určený deň na účet mesta; 
f) súhlas  navrhovateľa s tým, že zábezpeka prepadá v prospech mesta v prípade, ak navrhovateľ nedoplatí zvyšok 

ponúknutej kúpnej ceny alebo správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy vyhlasovateľa; 

g) prílohou návrhu na uzavretie zmluvy bude: 
- doklad o zložení zábezpeky na účet mesta; 
- súhlas s prepadnutím zábezpeky v zmysle písm. f) týchto podmienok súťaže; 
- výpis z príslušného registra nie starší ako 3 mesiace; 

h) lehota na predkladanie návrhov na uzavretie zmluvy vrátane príloh (ďalej len „návrh“): 14.00 hod. dňa, ktorý 
predchádza dňu konania zasadnutia majetkovej komisie v tom ktorom mesiaci; 

i) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „Garáž 3474 + pozemok“, resp. „Garáž 3475 + 
pozemok“ a s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ s doručením osobne do podateľne budovy MsÚ v Levoči alebo 
poštou na adresu MsÚ v Levoči – Nám. Majstra Pavla č. 4, 054 01 Levoča; 

j) vyhradenie si práva mesta podmienky súťaže meniť alebo súťaž zrušiť; 
k) navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži; 
l) navrhovatelia môžu predložený návrh odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov len so súhlasom 

mesta; 
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m) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejší z preložených návrhov mesto oznámi na internet. stránke 
mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý; 

n) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
o) oprávnenie mesta návrh vziať na vedomie a nezahrnúť ho do súťaže ak návrh nespĺňa podmienky súťaže alebo 

obsahuje ustanovenia, ktoré sú pre mesto zjavne nevýhodné. 
 T: 31.12.2020 

 príjem: za garáž s. č. 3474 a pozemok KN-C 3267/2: minimálne 6 540,70 eur;    
                   za garáž s. č. 3475 a pozemok KN-C 3267/3: minimálne 4 094,30 eur; 
                   → celkom: minimálne 10 635 eur. 

Zámena nehnuteľností: 

12. Uznesením z 18. zasadnutia MZ v Levoči, konaného dňa 3.7.2020, pod č. 18/36 nebola schválená zámena 
pozemkov v lok. Popradská cesta (za: 10, proti: 1, zdržal sa: 3). Listom zo dňa  20.8.2020 a na základe osobného 
stretnutia nás Ing. Jozef Babej znovu požiadal o prehodnotenie žiadosti o zámenu pozemkov, a to z dôvodu, že má 
záujem si majetkoprávne vysporiadať pozemky pod stavbou LPG stanice, ktorej je vlastníkom spolu s manželkou, 
t.j.: pozemok označený novým parc. č. KN-C 4873/16 – tr. tráv. porast, s výmerou 204 m2 a pozemok označený 
novým parc. č. KN-C 4873/18 – tr. tráv. porast, s výmerou 60 m2, v celosti a pozemok označený novým parc. č. KN-
C 4873/17 – orná pôda, s výmerou 117 m2, v podiele 3/15-iny, ktoré boli oddelený na podklade geometrického plánu                                
č. 33981302-37/2020, vyhotoveného geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 37/2020“), od pozemku parc.                         
č. KN-C 4873/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 733 m2, pozemku parc. č. KN-C 4873/3 – tr. tráv. porast, s výmerou      
735 m2 a pozemku parc. č. KN-C 4873/7 – tr. tráv. porast, s výmerou 930 m2, ktorých vlastníkom je Ing. Jozef Babej 
a manž. MUDr. Alena Babejová v celosti a od pozemku parc. č. KN-C 4873/6 – orná pôda, s výmerou 712 m2, 
ktorého podielovým spoluvlastníkom je Ing. Jozef Babej a manž. MUDr. Alena Babejová v podiele 3/15-iny,                         
za pozemok  parc. č. KN-C 4873/6 – orná pôda, s novou výmerou 595  m2, v podiele 3/15-iny, ktorý bol oddelený na 
podklade GP č. 37/2020, od pozemku parc. č. KN-C 4873/6 – orná pôda, s výmerou 712 m2 a ktorého podielovým 
spoluvlastníkom je Mesto Levoča, v podiele 3/15-iny. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky vo vlastníctve Ing. Jozefa Babeja 
a manž. sú zastavané prístupovou komunikáciou a pozemok v podielovom spoluvlastníctve Mesta Levoča,                   
je zastavaný stavbou LPG stanicou, ktorej vlastníkom  je Ing. Jozef Babej a manželka.  

Podľa Článku 17 ods. 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení majetkoprávne 
vysporiadanie pozemku, ktorý fyzická alebo právnická osoba užíva bez právneho dôvodu a ktorý je vo vlastníctve 
Mesta sa odpredaj realizuje za minimálnu jednotkovú východiskovú kúpnu cenu uvedenú podľa čl. 17 ods. 1 Zásad. 
Obsahom zmluvy bude záväzok Ing. Jozefa Babeja a manž. zaplatiť odplatu za neoprávnené užívanie pozemku za 
obdobie, počas ktorého tento pozemok neoprávnené užívali, inak za obdobie 2 roky spätne pred dňom prevodu 
vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2/rok. Odplata za neoprávnené užívanie pozemku bude odpočítaná z kúpnej 
ceny, ktorú ma mesto doplatiť Ing. Babejovi a manž. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0). 
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie.   

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. Popradská cesta k. ú. Levoča, t.j.:  - 
pozemok označený novým parc. č. KN-C 4873/16 – tr. tráv. porast, s výmerou 204 m2 a pozemok označený novým 
parc. č. KN-C 4873/18 – tr. tráv. porast, s výmerou 60 m2, ktoré boli oddelený na podklade geometrického plánu č. 
33981302-37/2020, vyhotoveného geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 37/2020“), od pozemku parc. č. KN-
C 4873/2 – tr. tráv. porast, s výmerou 733 m2, pozemku parc. č. KN-C 4873/3 – tr. tráv. porast, s výmerou 735 m2 
a pozemku parc. č. KN-C 4873/7 – tr. tráv. porast, s výmerou 930 m2, ktorých vlastníkom je Ing. Jozef Babej, rod. 
Babej, nar. 2.3.1955 a manž. MUDr. Alena Babejová, rod. Harapašová, nar. 3.7.1956, obaja bytom Lomnická 
1704/18, Levoča, v celosti a spoluvlastníčky podiel k pozemku označenom novým parc. č. KN-C 4873/17 – orná 
pôda, s výmerou 117 m2, ktorý bol oddelený na podklade GP č. 37/2020 od pozemku parc. č. KN-C 4873/6 – orná 
pôda, s výmerou  712 m2, ktorého podielovým spoluvlastníkom je Ing. Jozef Babej, rod. Babej, nar. 2.3.1955 a manž. 
MUDr. Alena Babejová, rod. Harapašová, nar. 3.7.1956, obaja bytom Lomnická 1704/18, Levoča, v podiele 3/15-iny 
za 
- spoluvlastnícky podiel k pozemku parc. č. KN-C 4873/6 – orná pôda, s novou výmerou 595  m2, ktorého výmera 
bola oddelená na podklade GP č. 37/2020, od pozemku parc. č. KN-C 4873/6 – orná pôda, s výmerou 712 m2 
a ktorého podielovým spoluvlastníkom je Mesto Levoča, IČO: 00329321, v podiele 3/15-iny; 
po zámene pozemkov výlučným vlastníkom pozemkov označených novými parc. č. KN-C 4873/16 a parc. č. KN-                    
C 4873/18 sa stane Mesto Levoča, IČO: 00329321, v celosti a podielovým spoluvlastníkom pozemku  parc. č. KN-             
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C 4873/17 sa stane mesto Levoča, IČO: 00329321, v podiele 3/15-iny a podielovým spoluvlastníkom pozemku parc. 
č. KN-C 4873/6 sa stane Ing. Jozef Babej, rod. Babej, nar. 2.3.1955 a manž. MUDr. Alena Babejová, rod. 
Harapašová, nar. 3.7.1956, obaja bytom Lomnická 1704/18, Levoča, v podiele 3/15-iny, rozdiel vo výmere mesto 
doplatí vo výške 7 eur/m2 s tým, že z kúpnej ceny bude odpočítané neoprávnené užívanie pozemku, v súlade 
s ustanovením § 9a ods. 8 pís písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemky vo vlastníctve Ing. Jozefa Babeja a manž. sú zastavané 
prístupovou komunikáciou a pozemok v podielovom spoluvlastníctve Mesta Levoča, je zastavaný stavbou LPG 
stanicou, ktorej vlastníkom je Ing. Jozef Babej a manželka.  

 Výdaj:   700,00 eur 
T: 31.12.2020     

Vecné bremená:    

13. V súvislosti so stavbou: „Napojenie objektu na elektrinu“ bolo uznesením MZ č. 33 z 9. zasadnutia MZ 
konaného dňa 19.09.2019 schválené uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom 
Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a Mgr. Jozefom Mariánom Brinckom 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 umiestni v rámci stavby „Napojenie objektu na elektrinu“ na vlastné 

náklady na pozemky vo vlastníctve mesta Levoča nachádzajúce sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 
Vodárenská v Levoči dva podperné body – betónové stožiare Ib 9/6kN a to 1 ks na pozemok parc. č. KN-C 
3421/2 a 1 ks na pozemok parc. č. KN-C 3419,  v súlade s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby 
(výkres č. 02) vypracovanými zodpovedným projektantom: Bc. Patrikom Hrušovským, projektantom 
elektrických zariadení v marci 2019; 

b) po zrealizovaní stavby budúci oprávnený z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady vypracovanie 
geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie 2 ks podperných bodov s vyčíslením rozsahu 
vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c)  záväzok budúceho oprávneného z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného bremena zmluvnú 
pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Vodárenská v Levoči: parc. č. KN-C 3421/2 a parc. č. KN-C 3419,  t. č. zapísané v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie dvoch podperných bodov – betónových stožiarov Ib 9/6kN v súlade 

s projektovou dokumentáciou a situáciou stavby (výkres č. 02) vypracovanými zodpovedným projektantom: Bc. 
Patrikom Hrušovským, projektantom elektrických zariadení v marci 2019; 

- trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách  2 ks podperných bodov – 
betónových stožiarov Ib 9/6kN; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena  vo výkone jeho práv z vecného bremena  
podľa  zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení; 

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

zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;   
h) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
vecné bremeno bude zriadené bezodplatne, podľa rozsahu vecného bremena vyčísleného geometrickým plánom na 
zriadenie vecného bremena.    

V súlade s cit. uznesením MZ bola dňa 17.10.2019 uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
medzi mestom ako budúcim povinným z vecného bremena a Mgr. Jozefom Mariánom Brinckom ako budúcim 
oprávneným z vecného bremena. Stavba bola zrealizovaná. Menovaný doručil mestu geometrický plán na zriadenie 
vecného bremena (GP). Podľa tohto GP je rozsah vecného bremena 25 m2. Z GP je zrejmé, že stavba bola 
zrealizovaná v niektorých častiach odlišne, než ako bolo uvedené v projektovej dokumentácii. Podľa vyjadrenia Mgr. 
Brincka v snahe vyhnúť sa poškodeniu, resp. zničeniu koreňových systémov líp tam rastúcich bolo posunuté miesto 
pre umiestnenie jedného stĺpa až na pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby (3237/1) a od tohto stĺpa bolo potrebné 
viesť podzemné vedenie NN, ktoré nebolo obsahom projektu. Teda na mestskom pozemku bude len jeden stĺp 
namiesto dvoch a pribudli dva mestské pozemky, cez ktoré prechádza NN vedenie.            

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:  MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0).    
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie.    
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MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou: „Napojenie objektu na elektrinu“ zriadenie vecného bremena pôsobiaceho 
in rem v prospech každodobých vlastníkov pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Levoča -parc. č. KN-
C 3235, ktorého vlastníkom je t. č. Mgr. Jozef Marián Brincko, rod. Brincko, nar. 25.03.1964, trvale bytom Levoča, 
SR ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného 
bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, t. č.  zapísaných v katastri nehnuteľností  na liste vlastníctva č. 1 

k. ú. Levoča: parc. č. KN-C 3421/2, KN-C 3419, KN-C 3236/2, KN-C 3236/1 („slúžiace pozemky“) umiestnenie 
podperného bodu – betónového stožiaru Ib 9/6kN a podzemného vedenia NN v rozsahu podľa geometrického plánu 
č. 34/2020,  vyhotoveného dňa 08.07.2020, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania 
Francisciho 782/41, Levoča, úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 13.07.2020 
pod č. G1-199/20;  

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena na slúžiace pozemky, prechod a prejazd oprávnených z 
vecného bremena cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách  podperného bodu – 
betónového stožiaru Ib 9/6kN a NN vedenia; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena  vo výkone ich práv z vecného bremena  podľa  
zmluvy a zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení; 
na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. -  o majetku obcí v platnom 
znení. 
T: 31.12.2020 
 Príjem: 0 eur  

14. V súvislosti so stavbou: „Oprava rodinného domu Levoča, Potočná 788, parcela 2955“bolo uznesením MZ č. 
59 z 15. zasadnutia MZ konaného dňa 20.02.2020 schválené uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena medzi mestom Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a Soňou Holubovou ako budúcou 
oprávnenou z vecného bremena   za týchto podstatných obsahových podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena (ďalej len „Zmluva“): 
a) budúca oprávnená z vecného bremena zrealizuje v rámci stavby „Oprava rodinného domu Levoča, Potočná 

788, parcela 2955“  na vlastné náklady na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča nachádzajúce sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Potočnej  v Levoči: parc. č. KN-C 3055/1, KN-C 3056/21, KN-C 
3051, KN-E 1349/1, KN-C 2929 stavebné objekty: SO 02 – Vodovodná prípojka a SO 03 – Kanalizačná 
prípojka,  v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a situáciou stavby (výkres č. 1) 
vypracovanými PROJEKTOVOU KANCELÁRIOU, so sídlom Fraňa Kráľa 286/2, Sp. N. Ves – Ing. Danou 
Gavalierovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou; 

b) po zrealizovaní stavebných objektov budúca oprávnená z vecného bremena zabezpečí na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie týchto stavebných objektov 
s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručí ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúcej oprávnenej z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného bremena zmluvnú 
pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak poruší záväzok v zmysle bodu b) tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. ul. Potočnej  v Levoči: parc. č. KN-C 3055/1, KN-C 3056/21, KN-C 3051, KN-E 1349/1, KN-
C 2929 („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie stavebných objektov SO 02 – Vodovodná prípojka a SO 03 

– Kanalizačná prípojka v súlade s projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a situáciou stavby 
(výkres č. 1) vypracovanými PROJEKTOVOU KANCELÁRIOU, so sídlom Fraňa Kráľa 286/2, Sp. N. Ves 
– Ing. Danou Gavalierovou, autorizovanou stavebnou inžinierkou v októbri 2019; 

- trpieť vstup a vjazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej osoby na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej osoby cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách  stavebných objektov; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenej z vecného bremena alebo ňou poverenej osobe vo výkone jej 
práv z vecného bremena; 

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

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

V súlade s cit. uznesením MZ bola dňa 09.03.2020 uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
medzi mestom ako budúcim povinným z vecného bremena a Soňou Holubovou ako budúcou oprávnenou z vecného 
bremena. Stavba bola zrealizovaná. Menovaná doručil mestu geometrický plán na zriadenie vecného bremena (GP). 
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Z GP je zrejmé, že stavba bola zrealizovaná v niektorých častiach odlišne, než ako bolo uvedené v projektovej 
dokumentácii. Dôvodom sú iné miesta napojenia na vodovod a kanalizáciu ako boli v projekte.            

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:  MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0).    
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie.    

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou: „Oprava rodinného domu Levoča, Potočná 788, parcela 2955“ zriadenie 
vecného bremena pôsobiaceho in rem v prospech každodobých vlastníkov nehnuteľností nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča – domu s. č. 788, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 2955, pozemku parc. č. KN-
C 2956 a KN-C 2957, ktorých vlastníčkou je t. č. Soňa Holubová, rod. Holubová, nar. 11.08.1964, trvale bytom 
Kláštorská 568/52, 054 01 Levoča, SR ako oprávnených z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta 
Levoča ako povinného z vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. 

Potočnej v Levoči: parc. č. KN-E 1349/1, KN-C 3051, KN-C 3052 a KN-C 3056/21(„slúžiace pozemky“) 
umiestnenie stavebných objektov SO 02 – Vodovodná prípojka a SO 03 – Kanalizačná prípojkav rozsahu 
podľa geometrického plánu č. 33981302-31/2020, vyhotoveného dňa 14.05.2020, Jánom Buríkom – GEODET, 
IČO: 33981302, s miestom podnikania 053 71 Nižné Repaše 39, úradne overeného Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom dňa 10.07.2020 pod č. G1-146/20;  

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverených osôb na slúžiace pozemky, prechod 
a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverených osôb cez slúžiace pozemky, pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách  stavebných objektov; 

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi povereným osobám vo výkone ich 
práv z vecného bremena; 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 
T: 31.12.2020 

 Príjem: 0 eur  

15. Spoločnosť Europrojekt Delta 4 SK, s. r. o., Košice (ďalej len „Europrojekt“) zrealizovala v lok. Pri podkove 
v Levoči stavby: 
„Obchodné centrum Levoča“ – I. etapa; 
„Obchodné centrum Levoča – I. etapa – spevnené plochy – parkoviská a komunikácie“; 
„Obchodné centrum  – 2. etapa“ (predajňa JYSK, PetCenter a holopriestor); 
„SO 2.13 Zásobovacia komunikácia“; „Obchodné centrum – 2. etapa“. 

Časť týchto stavebných objektov je zrealizovaná i na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Keďže skutočnosť, že stavby 
zasiahnu i do pozemkov vo vlastníctve mesta, bola známa od počiatku realizácie stavieb, bola medzi mestom 
a spoločnosťou Europrojekt dňa 26.11.2015 uzavretá Nájomná zmluva na účel preukázania právneho vzťahu 
k pozemkom v stavebnom konaní. Z dôvodu požiadavky banky preukázať právo prístupu spoločnosti Europrojekt 
k stavbe Obchodného centra bola dňa 23.05.2016 uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. 

V zmysle Nájomnej zmluvy sú predmetom nájmu pozemky spolu s výmerou 990 m2; účel nájmu je realizácia 
dopravného napojenia a parkovacích plôch pre stavbu „Obchodné centrum Levoča“; výška nájomného je 39,60 
eur/rok; doba nájmu – doba neurčitá. Nájom bol schválený ako prípad hodný osobitného zreteľa , ktorým bola 
skutočnosť, že pozemky budú významne zhodnotené čo prispeje k zlepšeniu občianskej vybavenosti mesta. 

Predmetom Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena je záväzok zmluvných strán po zrealizovaní 
stavby Obchodného centra uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech spoločnosti Europrojekt, ako 
vlastníka pozemkov parc. č. KN-C 2363/1, parc. č. KN-C 2363/2 a parc. č. KN-C 2363/4, ako oprávnenej z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena cez časť pozemkov: parc. č. 
KN-C 2352/1, parc. č. KN-C 4739/1, parc. č. KN-C 8722/2, parc. č. KN-C 4742, v rozsahu podľa geometrického 
plánu na zriadenie vecného bremena: 
- trpieť prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena alebo ním poverenej osoby  a tiež zákazníkov, 
návštevníkov, zamestnancov, zásobovania a zmluvných partnerov oprávneného z vecného bremena a prevádzok 
nachádzajúcich sa v stavbe; 
- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena alebo ním poverenej osobe vo výkone jeho 
práv z vecného bremena;  
na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu.  

Predmetné stavby boli zrealizované, skolaudované. Spoločnosť Europrojekt nám doručila geometrický plán na 
zriadenie vecného bremena (GP) a požiadala nás o uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena a zároveň 
o ukončenie Nájomnej zmluvy dohodou. Podľa tohto GP je rozsah vecného bremena 772 m2 . Keďže odo dňa 
uzavretia predmetných zmlúv bolo vyhotovených niekoľko geometrických plánov, ktoré boli aj zapísané do katastra 
nehnuteľností, došlo k zmene aj niektorých parcelných čísel pozemkov a ich výmer.  
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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).    
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje zriadenie vecného bremena pôsobiaceho in rem v prospech každodobých vlastníkov nehnuteľností 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pri podkove: pozemkov parc. č. KN-C 2363/1, KN-C 
2363/4,stavby obchodného centra s. č. 1361 postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 2363/3,KN-C 2363/6 a KN-C 
4741/9 a pozemkov parc. č. KN-C 2363/3, KN-C 2363/6 a KN-C 4741/9, ktorých vlastníkom je t. č. spoločnosť 
Europrojekt Delta 4 SK, k. s., IČO: 35 770 287, so sídlom Toryská 5, 040 11 Košice, ako oprávnených z vecného 
bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Pri 

podkove v Levoči: parc. č. KN-C 2352/1, KN-C 4739/1, KN-C 4742/6 a KN-C 8722/2 („slúžiace pozemky“) 
umiestnenie stavby „Obchodné centrum Levoča – I. Etapa – spevnené plochy – parkoviská a komunikácie“ 
a stavby „SO 2.13 Zásobovacia komunikácia“; „Obchodné centrum – 2. Etapa“ („stavby“) v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 34/2020, vyhotoveného dňa 03.07.2020, Ing. Petrom Garnekom – GEODET, IČO: 
34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, 052 01 Spišská Nová Ves, úradne overeného Okresným úradom 
Levoča, katastrálnym odborom dňa 20.07.2020 pod č. G1-208/20;  

- trpieť prechod a prejazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverených osôb cez slúžiace pozemky a tiež 
zákazníkov, návštevníkov, zamestnancov, zásobovania a zmluvných partnerov oprávnených z vecného bremena 
a prevádzok nachádzajúcich sa v stavbe obchodného centra s. č. 1361 postavenej na pozemkoch parc. č. KN-C 
2363/3,KN-C 2363/6 a KN-C 4741/9;  

- zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena alebo nimi povereným osobám vo výkone ich 
práv z vecného bremena; 
na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. -  
o majetku obcí v platnom znení. 

Obsahom Zmluvy o zriadení vecného bremena bude ustanovenie o zrušení Nájomnej zmluvy č. 23826/15/OM/238 
zo dňa 26.11.2015 dohodou zmluvných strán a to dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy o zriadení vecného 
bremena. 
T: 31.12.2020 

 Príjem: 11 580 eur  

Dodatok k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva: 

16. MZ na svojom zasadnutí, konanom dňa 03.07.2020 schválilo uzavretie Dohody o zrušení a vyporiadaní 
podielového spoluvlastníctva medzi Mestom Levoča a p. Marekom Baluchom. Dohoda bola po jej podpise 
a zverejnení doručená Okresnému úradu Levoča za účelom vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Na 
základe výzvy Katastrálneho odboru Okresného úradu Levoča je potrebné odstrániť chybu v písaní, a to formou 
Dodatku č. 1 k tejto dohode. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:  MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0).    
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 1 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva zo dňa 
13.07.2020, uzavretej medzi Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SR a p. Marekom Baluchom, 
rod. Baluch, nar. 05.06.1976, trvale bytom Sídlisko pri prameni 1340/6, 054 01 Levoča, SR, predmetom ktorého je 
úprava časti pôvodného textu v tomto znení: 

Geometrickým plánom č. 25/2018, vypracovaným Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826 dňa 29.03.2018, úradne 
overeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 24.04.2018 pod číslom G1-110/18 bola oddelením 
z časti pozemku KN-E 1690 vytvorená nová parcela  KN-C 8121/290 – záhrada s výmerou 219 m2 a parcela KN-C 
1690 - záhrada s výmerou 274 m2. Podielové spoluvlastníctvo si účastníci dohody vyporiadajú v súlade s § 141, ods. 
1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v tomto znení: 

 P. Marek Baluch nadobudne do výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu KN-C 8121/290 – záhrada 
s výmerou 219 m2, a 

 Mesto Levoča nadobudne do výlučného vlastníctva parcelu KN-E 1690 - záhrada s výmerou 274 m2  a parc. č. 
KN-E 1689 – trvalý trávny porast s výmerou 24 m2. 

na toto nové znenie: 

Geometrickým plánom č. 25/2018, vypracovaným Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826 dňa 29.03.2018, úradne 
overeným Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 24.04.2018 pod číslom G1-110/18 bola oddelením 
z časti pozemku KN-E 1690 vytvorená nová parcela  KN-C 8121/290 – záhrada s výmerou 219 m2 a parcela KN-E 
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1690 - záhrada s výmerou 274 m2. Podielové spoluvlastníctvo si účastníci dohody vyporiadajú v súlade s § 141, ods. 
1 Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v tomto znení: 

 P. Marek Baluch nadobudne do výlučného vlastníctva novovytvorenú parcelu KN-C 8121/290 – záhrada 
s výmerou 219 m2, a 

 Mesto Levoča nadobudne do výlučného vlastníctva parcelu KN-E 1690 - záhrada s výmerou 274 m2  a parc. č. 
KN-E 1689 – trvalý trávny porast s výmerou 24 m2. 

Ostatné ustanovenia Dohody č. 21414/2020/OM/22 o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa 
nemenia. 
T: 31.10.2020 

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 4263/2017/OM/9 (IBV Plantáže): 

17. Dňa 11.08.2020 bol mestu doručený návrh spol. AZOR, s. r. o. na uzavretie Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 
4263/2017/OM/9 zo dňa 02.03.2017, na základe ktorej došlo k prevodu vlastníctva pozemkov v lok. Plantáže na 
spol. AZOR, s. r. o. za účelom realizácie projektového zámeru výstavby technickej vybavenosti pre IBV Plantáže. 
Predmetom navrhovaného dodatku je: 

 Úprava Článku V., ods. 5 predmetnej kúpnej zmluvy, konkrétne rozdelenie kúpnej ceny (KC) na 3 časti, a to: 
 časť KC vo výške 150 000 eur za časť pozemkov 1. etapy predmetu kúpy splatná do 30.08.2020, pričom 

už doposiaľ zaplatené časti KC (30 990,00 eur) sa považujú za splátku tejto časti KC; 
 časť KC vo výške 204 140 eur za zvyšné pozemky 1. a 2. etapy predmetu kúpy splatná do 30.06.2021; 
 časť KC vo výške 231 790 eur za pozemky tvoriace 3. etapu predmetu kúpy splatná do 2 rokov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia, vzťahujúceho sa na pozemky 3. etapy predmetu 
kúpy. 

 Úprava Článku VII., ods. 6 predmetnej kúpnej zmluvy, konkrétne zmena v postupe zániku predkupného práva 
a záložného práva mesta, a to tak, že tieto práva mesta nezaniknú až po úplnom zaplatení KC zo strany spol. 
AZOR, s. r. o., ako bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, ale zaniknú vo vzťahu k jednotlivým pozemkom 
vytvoreným z predmetu kúpy vždy tak, že po zaplatení príslušnej časti KC podľa upraveného Článku V., ods. 
5 kúpnej zmluvy kupujúci určí konkrétne samostatné pozemky, na ktoré sa vzťahuje ním uhradená časť KC 
pre účely zániku predkupného a záložného práva mesta (t. j. tieto práva budú zanikať postupne ako budú 
uhrádzané časti KC v zmysle predchádzajúceho bodu). 

 Úprava Článku V., ods. 7 predmetnej kúpnej zmluvy, konkrétne aby sa za KC alebo jej príslušná časť 
považovala za zaplatenú aj zápočtom vzájomných pohľadávok zmluvných strán, vyplývajúcich zo vzájomných 
zmluvných vzťahov, na základe ktorých by mesto nadobudlo kúpou od spol. AZOR, s. r. o. vlastnícke právo 
k tým pozemkom, ktoré budú tvoriť súčasť verejnej infraštruktúry (komunikácie, chodníky, vegetačné pásy, 
parkovacie miesta, dažďová záhrada, park). Kúpna cena je navrhovaná vo výške 10 eur / m2 bez DPH 
a celková výmera pozemkov verejnej infraštruktúry predstavuje 10 393 m2. 

Mesto má záujem o efektívnu a vyváženú spoluprácu pri príprave tohto územia na výstavbu rodinných domov, 
a zároveň rešpektuje všetky okolnosti, ktoré oddiaľujú realizáciu tohto zámeru (opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, námietky účastníkov konaní a pod.). Nie je však 
možné súhlasiť so spätnou kúpou časti pozemkov, tvoriacich budúcu verejnú infraštruktúru IBV Plantáže. 

MZ na svojom zasadnutí dňa 23.02.2017 schválilo predaj pozemkov v lok. Plantáže pre spol. AZOR, s. r. o. 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 10 eur / m2, ktorej výška bola stanovená o. i. aj s ohľadom na 
to, že spol. AZOR, s. r. o. mala nadobudnúť vlastníctvo nielen budúcich stavebných pozemkov, ktoré sa neskôr mali 
stať predmetom predaja konečným záujemcom o výstavbu rodinných domov, ale mala nadobudnúť vlastníctvo aj 
tých pozemkov, ktoré nemali byť predmetom ďalšieho predaja, pretože sa mali stať súčasťou verejného priestranstva 
alebo na nich mala byť vybudovaná verejná infraštruktúra. 

Na základe uvedeného neodporúčame MZ schváliť uzavretie Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 4263/2017/OM/9 zo 
dňa 02.03.2017. 

Stanovisko OM: OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:  MK nesúhlasí s návrhom na uznesenie (za: 0, proti: 0, zdržal sa: 3).    
Stanovisko MR: MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 4263/2017/OM/9 zo dňa 02.03.2017, uzavretej medzi 
Mestom Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, Levoča, SR, IČO: 329321 ako predávajúcim a spol. AZOR, s. r. o., 
Scherffelova 38, Poprad, SR, IČO: 31 678 769, predmetom ktorého sú tieto úpravy Kúpnej zmluve č. 
4263/2017/OM/9: 
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1. Znenie Článku V., ods. 5 sa mení a bude znieť nasledovne: 
„Dohodnutá Kúpna cena je splatná v 3 (slovom: troch) častiach nasledovne: 
(i) časť vo výške 150 000 eur (slovom: jednostopäťdesiattisíc eúr) za časť parciel 1. etapy tvoriace Predmet 

kúpy je splatná v lehote do 30.08.2020, pričom už doposiaľ zaplatené časti Kúpnej ceny sa považujú za 
splátku tejto časti Kúpnej ceny, a 

(ii) časť Kúpnej ceny vo výške 204 140 eur (slovom: dvestoštyritisíc eúr) za zvyšné parcely 1. a 2. etapy 
tvoriace Predmet kúpy je splatná v lehote do 30.06.2021, a 

(iii) časť Kúpnej ceny vo výške 231 790 eur (slovom: dvestotridsaťjedentisícsedemstodeväťdesiat eúr) za 
parcely tvoriace 3. etapu Predmetu kúpy je splatná v lehote do 2 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti územného rozhodnutia vzťahujúceho sa na parcely 3. etapy z Predmetu kúpy. 

2. Článok VII., ods. 6 sa mení a bude znieť nasledovne: 
Zmluvné strany sa dohodli, že predkupné právo ako aj záložné právo zriadené podľa tohto článku Zmluvy 
(ktoré doposiaľ ešte nezaniklo podľa doterajších úhrad častí Kúpnej ceny) zanikne vo vzťahu k jednotlivým 
parcelám vytvoreným z Predmetu kúpy vždy tak, že po zaplatení príslušnej časti dohodnutej Kúpnej ceny 
v zmysle Článku V., ods. 5 tejto zmluvy zo strany Kupujúceho, tento určí a oznámi Predávajúcemu konkrétne 
samostatné parcely, na ktoré sa vzťahuje ním uhradená časť Kúpnej ceny pre účely zániku predkupného 
a záložného práva Predávajúceho. 

3. Článok V., ods. 7 sa mení a bude znieť nasledovne: 
Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna cena alebo jej príslušná časť sa považuje za zaplatenú v okamihu 
pripísania peňažných prostriedkov v prospech účtu Predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné 
strany sa tiež dohodli, že Kúpna cena alebo jej príslušná časť sa považuje za zaplatenú aj zápočtom 
vzájomných pohľadávok Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy a/alebo kúpnopredajnej alebo 
obdobnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci nadobudne vlastnícke právo k parcelám vytvoreným 
z Predmetu kúpy ako verejnej infraštruktúry (chodníky, dopravná komunikácia, vegetačné pásy, parkovacie 
miesta, dažďová záhrada, park), ktoré Predávajúci odplatne nadobudne od Kupujúceho. 

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia. 
T: 31.10.2020 

Bezodplatný prevod pozemkov: 

18. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Bratislava odovzdala mestu Levoča bezodplatne stavbu „Privádzač Spišská 
Nová Ves – Levoča, I. etapa“. Z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod stavbou mestu Levoča 
NDS a. s. prevedie bezodplatne aj pozemky pod stavbou. Celková výmera prevádzaných pozemkov je 828 m2 za 
cenu 13,11 eur/m2, t. j. spolu v hodnote 10 855,08 eur. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0).    
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje nadobudnutie pozemkov parc. č. KN-C 5080/2 – ostatná plocha, s výmerou 177 m2 a parc. č. KN-C 
4417/49 – ostatná plocha, s výmerou 651 m2 zapísaných na liste vlastníctva č. 6938 vydanom Okresným úradom 
Levoča, katastrálnym odborom, v katastrálnom území Levoča na Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 
45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 pod stavebným objektom „Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, I. etapa“, 
bezodplatným prevodom do vlastníctva mesta Levoča, IČO: 00 329 321, so sídlom: Nám. Majstra Pavla č. 4, 
Levoča. 
T: 31.12.2020 

 Príjem: 10 855,08 eur  

Zrušenie uznesenia: 

19. MZ v Levoči na svojom zasadnutí dňa 03.07.2020 uznesením č. 52 schválilo ukončenie nájmu dohodou so SR – 
Slovenská správa ciest, Bratislava. Mesto Levoča sa stalo vlastníkom pozemku a preto navrhujeme uznesenie zrušiť.  

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:  MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0).    
Stanovisko MR:    MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje zrušenie uznesenia MZ v Levoči č. 52 zo dňa 03.07.2020, ktorým MZ schválilo ukončenie nájmu 
pozemku dohodou, s SR - Slovenská správa ciest, Bratislava, IČO: 00 003 328. 
T: ihneď 
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Prenájom nehnuteľností: 

20. Mesto Levoča požiadal Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava v zastúpení spoločnosťou 
KORAL, s r. o., Spišská Nová Ves, o prenájom časti pozemku parc. č. KN-E 3954/5 – trvalý trávny 
porast,s výmerou 1 m2 v lok. Levočské Lúky, k. ú. Levoča. Dôvodom je realizácia projektu „Skvalitnenie účelovej 
monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách – časť 3“. Vrtné dielo má byť 
realizované ako trvalo zabudovaný hydrogeologický monitorovací vrt, na povrchu ukončený oceľovou chráničkou 
s výškou 50 cm nad terénom a s priemerom 110 mm. Chránička a 2 m vysoká označovacia tyč bude osadená do 
betónovej platne 50 x 50 cm. Náhradu za užívanie resp. prenájom pozemku mestu ponúkajú vo výške 30 eur/rok. 
Nájom žiadajú na dobu určitú 15 rokov. 

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. 4 písm. 
c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení je minimálna výška nájomného 0,50 
eur/m2/mesiac.        
Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:  MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0).    
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom pozemku časť parc. č. KN-E 23954/5 – trvalý trávny 
porast, s výmerou cca 1 m2 v lok. Levočské Lúky k. ú. Levoča, Výskumnému ústavu vodného hospodárstva, so 
sídlom: Nábrežie armádneho generála L. Svobodu č. 5, 812 49 Bratislava I, IČO: 00 156 850, na dobu určitú 15 
rokov, za nájomné vo výške 30 eur/rok, v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, keďže pozemok bude využitý vo verejnom záujme na 
monitorovanie a sledovanie znečistenia podzemných vôd a súhlasí so vstupom na pozemok a súhlasí s realizáciou 
trvalo zabudovaného hydrogeologického monitorovacieho vrtu na pozemku. 

 Príjem: 30 eur/rok     
T: 31.12.2020 

Vyradenie majetku z evidencie: 

21. Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča požiadali o vyradenie majetku (podľa prílohy č. 5). 
Ide o majetok, ktorý je opotrebovaný, zastaralý alebo poškodený. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 
21.08.2020  odporučila majetok vyradiť z evidencie majetku a následne ho zlikvidovať. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:  MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0).    
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Technických služieb 
mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča: Traktorová kosačka ETESIA hydro, rok obstarania 2006, inv. číslo 
0220132 v obstarávacej cene 17 755,59 eur z dôvodu jej nefunkčnosti. 
T: 31.12.2020 

Dodatok k nájomnej zmluve: 

22. Spoločnosť Helske, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, IČO 47211253 požiadala mesto Levoča 
o uzatvorenie dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve č. 23009/OM/2017 zo dňa 12.07.2017. Predmetom dodatku má byť 
zmena predmetu nájmu, konkrétne zníženie rozsahu prenajímaných nebytových priestorov o sklad m. č. 101 
o výmere 221 m2 v sklade oceľových profilov s. č. 2857. Tento sklad nájomca užíval od 01.03.2018 a v súčasnosti ho 
už nepotrebuje na svoju činnosť. 

Stanovisko OM:           OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:           MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0). 
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 

MZ schvaľuje uzavretie Dodatku č. 5 k Nájomnej zmluve č. 23009/OM/2017 uzavretej dňa 12.07.2017 medzi 
mestom Levoča ako prenajímateľom a spoločnosťou Helske, s. r. o., Kukuričná 1, 831 03 Bratislava, IČO 47211253 
ako nájomcom, v zmysle ktorého: 
Článok III. ods. 2 Zmluvy bude nahradený článkom v tomto znení: 
2. Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy sú nebytové priestory nachádzajúce sa v nehnuteľnostiach uvedených v ods. 
1 tohto článku v nasledovnom rozsahu:  
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a)    Vrátnica, s.č. 3358 
       m.č.  1.01 -     vstupná hala                         o výmere                1,52 m2 
       m.č.  1.02 -     kancelária                            o výmere               22,83 m2 
       m.č.  1.03 -     WC s kúpeľňou                     o výmere                 2,54 m2   
       o výmere spolu 26,89 m2  

b)    Sklad oceľových profilov, s.č. 2857 
m.č.  1.03  -     sklad o výmere 325 m2  

c)    Trafostanica TR 1, s.č. 3359 
m.č. 1 - rozvádzače o výmere 12,48 m2 
m.č. 2 - transformátor č. 1 o výmere 6,24 m2 
m.č. 3 - transformátor č. 2 o výmere 6,24 m2 
o výmere spolu 24,96 m2 
(ďalej len „Predmet nájmu“) 

Článok VI. ods. 1 a 2 Zmluvy budú nahradené článkom v tomto znení: 

1.  Nájomné je dohodou Zmluvných strán určené na sumu 7 588,56 € (slovom: sedemtisícpäťstoosemdesiatosem eur 
56 centov) ročne. Nájomca je povinný platiť nájomné vo výške podľa tohto dodatku od 01.10.2020.  

2.  Nájomca je povinný platiť Prenajímateľovi dohodnuté nájomné v pravidelných mesačných čiastkach v sume 
632,38 eur (slovom: šesťstotridsaťdva eur a 38 centov) splatných vždy do 15-teho dňa  príslušného kalendárneho 
mesiaca. 

Ostatné ustanovenia Nájomnej zmluvy č. 23009/OM/2017 zo dňa 12.07.2017 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 
12.12.2017, Dodatku č. 2 zo dňa 28.2.2018, Dodatku č. 3 zo dňa 29.6.2018 a Dodatku č. 4 zo dňa 7.10.2019 ostávajú 
nezmenené v platnosti. Účinnosť Dodatku č. 5 bude od 01.10.2020. 
T: 30.09.2020 

VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov: 

23. Mesto Levoča pri prideľovaní mestských nájomných bytov postupuje podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2014 v znení jeho zmien a doplnkov č. 14/2014 a 18/2015. Vzhľadom na schválené novely Zákona č. 
443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (č. 277/2015, č. 249/2017, č. 230/2019 a č. 
90/2020) a z dôvodu požiadaviek, ktoré vyplynuli z praxe, je nutné uvedené VZN zosúladiť s právnym stavom a 
praxou. Pre lepšiu prehľadnosť navrhujme pôvodné VZN zrušiť a nahradiť ho novým znením. Plné znenie návrhu 
VZN tvorí prílohu č. 1. 

Navrhované podstatné zmeny:    
 § 2, ods. 1, písm. b) ustanovuje podmienky na udelenie výnimky pre pridelenie bytu osobe bez trvalého pobytu 

na území mesta Levoča; 
 § 2, ods. 1, písm. c, e, f, h, i, rozširujú podmienky, ktoré musí splniť žiadateľ o pridelenie nájomného bytu; 
 § 4 ods. 3 ustanovuje novú podmienku na vyradenie žiadateľa z evidencii žiadateľov o nájomný byt; 
 § 6 ods. 10 a 11 ustanovuje podmienky a povinnosti nájomcov pri ukončení nájmu bytu; 
 § 7 ods. 4) ustanovuje podmienky, za ktorých mesto Levoča opakovane neuzavrie zmluvu o nájme sociálneho 

nájomného bytu; 
 § 7  ods. 5 umožňuje pri opakovanom nájme bytu stanoviť novú dobu nájmu po posúdení doterajšieho plnenia 

povinností uvedených v nájomnej zmluve zo strany nájomcu; 
 § 7 ods. 6 zosúlaďuje výšku finančnej zábezpeky s ustanovením § 12 ods. 7 zákona č. 443/2010 Z. z. (novely č. 

277/2015 Z. z.); 
 § 8 ods. 1 písm. b) zmena – zvýšenie nájomného v bytoch Levočské Lúky č. 25, 26, 27 a 28 v percentuálnom 

vyjadrení z obstarávacej ceny bytov z 2,20 % na 3,00 % z dôvodu podstatného zhoršenia stavu vybavenia bytov 
(sporáky, kúpeľňové ohrievače vody) a spoločných častí domov; 

 § 8 ods. 2, písm. a) a b) – úprava – zjednotenie tvorby Fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy na 0,50 
% z obstarávacej ceny bytov podľa § 18 ods. 3 zák. 443/2010 Z. z. (novela č. 249/2017 Z. z.); 

 § 10 ods. 1 a 2 – spresnené znenie pôvodného § 10 VZN; 

Stanovisko OM:           OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK:           MK súhlasí s návrhom na uznesenie (za: 3, proti: 0, zdržal sa: 0). 
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie. 
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a) MZ berie na vedomie informáciu, že v zákonom stanovenej lehote neboli k návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Levoča č..../2020 o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča, 
vznesené žiadne námietky a pripomienky. 
T: ihneď 

b) MZ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča č. ..../2020 o prideľovaní mestských nájomných 
bytov vo vlastníctve mesta Levoča, podľa predloženého návrhu.  
T: ihneď 

 
 
Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 16.09.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1: Návrh VZN o prideľovaní mestských nájomných bytov: 
 

NÁVRH 

 

Mesto Levoča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Zákona 
č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, v súlade 
s ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

vydáva pre územie mesta Levoča 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA 

č.  .........../2020 

o prideľovaní mestských nájomných bytov vo vlastníctve mesta Levoča 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Mesto Levoča je vlastníkom bytov na území mesta Levoča, ktoré nadobudlo účinnosťou zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, bytov nadobudnutých výstavbou, stavebnými úpravami 
alebo kúpou z vlastných finančných prostriedkov, z dotácie na obstaranie nájomných bytov poskytnutej zo 
štátneho rozpočtu a z podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku z prostriedkov Štátneho fondu 
rozvoja bývania. 

(2) Mestské zastupiteľstvo v Levoči podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov rozhodlo a uznieslo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 
„VZN“). 

Článok 2 
Vybavovanie žiadostí 

§ 1 
Evidencia mestských nájomných bytov 

(1) Evidenciu mestských nájomných bytov (ďalej len „bytov“) a evidenciu žiadateľov o pridelenie bytu vedie 
príslušné oddelenie na Mestskom úrade v Levoči (ďalej len „oddelenie“). 

(2) Všetky byty vo vlastníctve mesta sú nájomnými bytmi. Správcom bytového fondu je mesto Levoča. 
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§ 2 
Podmienky podávania a posudzovania žiadostí o pridelenie nájomného bytu 

(1) Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba, ktorá: 

a) dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony pred dovŕšením 18. roku veku 
uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov (ďalej len „žiadateľ“), 

b) ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Levoča, vo výnimočných prípadoch bez 
trvalého pobytu (napr. z dôvodu výkonu práce, umiestnenia dieťaťa v špeciálnom zariadení v meste 
Levoča) na území mesta Levoča môže dať súhlas k zaevidovaniu žiadosti o pridelenie nájomného bytu 
primátor mesta Levoča na základe odôvodnenej žiadosti o udelenie výnimky z trvalého pobytu, 
ba)  ak žiadajú o pridelenie nájomného bytu manželia, aspoň jeden z manželov musí spĺňať podmienku 
trvalého pobytu na území mesta Levoča, 
bb) ak žiadajú o pridelenie nájomného bytu fyzické osoby, ktoré tvoria domácnosť (ďalej len „partneri“), 
aspoň jeden z partnerov musí spĺňať podmienku trvalého pobytu na území mesta.  

c) nie je nájomcom ani spoločným nájomcom bytu, vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu, rodinného domu, 
alebo iného objektu určeného na trvalé bývanie na území Slovenskej republiky s výškou podielu ½ a 
viac, nenadobudla, alebo nepreviedla na inú právnickú alebo fyzickú osobu takúto nehnuteľnosť za 
posledných 12 mesiacov predchádzajúcich ku dňu podania žiadosti,  

d) má ku dňu podania žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu uhradené záväzky voči mestu 
Levoča (najmä daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a iné) 
a nevedie sa proti nemu súdny spor ani exekučné konanie vo vyššie uvedených veciach,  

e) nebola v minulosti nájomcom bytu, v ktorom zanechal dlh na nájomnom vrátane úhrady za plnenia 
poskytované s užívaním bytu a/alebo bol dlh odpísaný z evidencie nedoplatkov, na základe rozhodnutia 
súdu a súdneho exekútora,  

f) neprenechala byt alebo jeho časť inému do podnájmu bez súhlasu vlastníka,  
g) nemá dlh voči mestským organizáciám, najmä Technickým službám mesta Levoča, 
h) nebola v minulosti nájomcom bytu, ktorý znehodnotil, poškodil alebo hrubo porušoval dobré mravy 

v byte a v bytovom dome, 
i) nemala v minulosti vypovedaný nájom bytu podľa § 711 ods. 1 písm. c), d), g) Občianskeho zákonníka, 
j) preukáže schopnosť platiť nájomné a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, 
k) protiprávne neobsadil alebo protiprávne neužíval byt vo vlastníctve mesta, 
l) bezdôvodne neodmietol pridelený byt, 
m) bez vážnych dôvodov v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o pridelení bytu neuzavrela 

nájomnú zmluvu s prenajímateľom, 
n) v žiadosti uvedie pravdivé a úplné údaje, ktoré majú rozhodujúci vplyv na posudzovanie žiadosti, 
o) doručí do podateľne Mestského úradu v Levoči spolu so žiadosťou riadne vyplnený a potvrdený 

dotazník. 
(2) Podmienky uvedené v §2 ods. 1 písm. a) až m) platia aj pre osoby uvedené v žiadosti, ktoré budú so 

žiadateľom žiť v spoločnej domácnosti. 

(3)  Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu musí mať písomnú formu, musí byť doručená na 
predpísanom tlačive (žiadateľ si môže prevziať na Mestskom úrade v Levoči), musí byť odôvodnená, 
vlastnoručne podpísaná žiadateľom a zaevidovaná na Mestskom úrade v Levoči. Tlačivá (žiadosť + 
dotazník) sú taktiež zverejnené na oficiálnej stránke mesta Levoča – www.levoca.sk.  

(4) Prílohou žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu je „DOTAZNÍK k žiadosti o pridelenie mestského 
nájomného bytu“ (ďalej len „dotazník“).  

(5) K žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu je potrebné doložiť zo strany žiadateľa a spolu 
posudzovaných osôb nasledovné doklady:  

a) potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a dobe na ktorú je uzavretá pracovná zmluva, alebo 
živnostenský list, alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, 

b) potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom príjme žiadateľa a osôb spoločne posudzovaných so 
žiadateľom za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade dokladovania príjmov od zamestnávateľa v 
zahraničí, predložiť notárom overený preklad dokladu. Výnimku z overenia prekladu tvorí doklad z 
Českej republiky,  

c) u samostatne zárobkovo činnej osoby potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci 
kalendárny rok,  
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d) u poberateľov dôchodkov, aktuálny výmer o výške dôchodku a potvrdenie príjmu z dávok 
dôchodkového zabezpečenia za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti,  

e) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok u poberateľov dávky v nezamestnanosti, 
sociálnych dávok a príspevkov k dávke, materského príspevku, rodičovského príspevku, prídavkov na 
deti, príspevok za opatrovanie a prípadne iných štátnych dávok, 

f) u rozvedeného žiadateľa fotokópiu právoplatného rozsudku o rozvode, právoplatného rozsudku o určení 
výživného na nezaopatrené deti, príp. náhradné výživné a príspevok na výživu rozvedeného manžela/ky. 

g) žiadateľ, ktorý nemá trvalý pobyt v meste Levoča doručí čestné prehlásenie o tom, že po uzavretí 
nájomnej zmluvy sa prihlási najneskôr do 30 dní odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy na trvalý pobyt 
v meste Levoča, 

(6) Až po doručení riadne vyplneného a potvrdeného dotazníka a doložení dokladov zo strany žiadateľa, 
príslušné oddelenie zaradí žiadosť o pridelenie bytu do evidencie žiadateľov. Mesto prostredníctvom 
oddelenia a príslušnej komisie (ďalej len „komisia“) môže v jednotlivých prípadoch preveriť aktuálnosť 
a pravdivosť uvádzaných skutočností v žiadosti o pridelenie bytu. 

(7) §2 ods.1 sa nevťahuje na prípady, keď žiadateľovi bol byt pridelený na základe rozhodnutia súdu ako bytová 
náhrada, alebo so žiadateľom bola uzatvorená dohoda o splátkach na úhradu nedoplatku za nájomné a úhrady 
za plnenia poskytované s užívaním bytu a žiadateľ neporušil podmienky uvedené v dohode o splátkach. 

(8) Fyzická osoba, ktorá bola právoplatným rozhodnutím príslušného konkurzného súdu v súlade 
s ustanoveniami štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej ako „ZKR“) oddlžená, je oprávnená podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu 
až po uplynutí 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o oddlžení (uznesenia 
o vyhlásení konkurzu alebo uznesenia o určení splátkového kalendára), a to za predpokladu, že v priebehu 24 
mesiacov plnila riadne a včas všetky svoje záväzky (iné ako tie, ktoré mohli byť uspokojené len v konkurze 
alebo splátkovým kalendárom v zmysle § 166a ZKR) voči mestu Levoča ako vlastníkovi nájomného bytu 
(vrátane všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so žiadateľom). 

(9) Mesto Levoča ako vlastník nájomného bytu nezaradí do evidencie žiadateľov žiadosť o pridelenie 
nájomného bytu žiadateľa (vrátane všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so žiadateľom), ktorý 
síce splnil podmienku platobnej schopnosti v priebehu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o oddlžení v zmysle prechádzajúceho bodu, avšak po uplynutí týchto 24 mesiacov ďalej neplní 
svoje splatné záväzky (iné ako tie, ktoré mohli byť uspokojené len v konkurze alebo splátkovým kalendárom 
v zmysle § 166a ZKR) voči mestu Levoča ako vlastníkovi nájomného bytu (vrátane všetkých osôb, ktoré žijú 
v spoločnej domácnosti so žiadateľom). 

§ 3 
Zaradenie do evidencie žiadateľov a pridelenie mestského nájomného bytu a vyradenie žiadateľa z evidencie 

žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu 

(1) O zaradení do evidencie žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu príslušné oddelenie žiadateľa 
písomne informuje v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej, správne vyplnenej žiadosti  o pridelenie 
mestského nájomného bytu so všetkými prílohami v zmysle § 2, bodu 4 a 5 tohto VZN. 

(2) Žiadateľ, ktorý žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu riadne nevyplnil, nedoplnil o požadované 
prílohy, uviedol nepravdivé alebo neúplné údaje, nebude zaradený do zoznamu žiadateľov o byt. 

(3) Žiadosť bude zaradená do evidencie žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu po dobu dvoch 
rokov odo dňa podania písomnej a správne vyplnenej žiadosti. 

(4) Ak v lehote dvoch rokov od zaevidovania žiadosti nebola so žiadateľom uzavretá zmluva o nájme bytu 
a žiadateľ má o nájom bytu naďalej záujem, je povinný najneskôr do 30 dní pred uplynutím dvoch rokov od 
zaradenia žiadosti do evidencie, túto  aktualizovať a predložiť príjmy domácnosti za predchádzajúci 
kalendárny rok (a iné zmeny týkajúce sa žiadateľa), v opačnom prípade bude žiadosť vyradená z evidencie. 

(5) Žiadateľ je povinný v žiadosti o pridelenie mestského nájomného bytu v čase jej podania a pri jej aktualizácii 
uvádzať pravdivé a úplné údaje týkajúce sa jeho sociálnej, majetkovej a bytovej situácie. 

(6) Žiadosť žiadateľa bude vyradená z evidencie žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu, ak 
žiadateľ: 
a) prestane spĺňať počas doby evidencie žiadosti jednu alebo viac z podmienok pre zaradenie žiadosti 

o pridelenie nájomného bytu v zmysle §2 ods. 1, 
b) neoznámi zmeny súvisiace so žiadosťou do 30 kalendárnych dní od vzniku zmeny, 
c) nepodá na predpísanom tlačive „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“ v lehote 

uvedenej v §3 ods. 4,  
d) uvedie nepravdivé a neúplné údaje, ktoré majú rozhodujúci vplyv na posudzovanie  žiadosti, 
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e) odmietne ponúknutý nájom bytu. 
 

§ 4 
Prideľovanie bytov 

(1) O pridelení mestského nájomného bytu zaevidovanému žiadateľovi, ktorý spĺňa kritéria uvedené v tomto 
VZN, rozhoduje na návrh komisie, primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade. 

(2) Primátor mesta môže rozhodnúť o pridelení mestského nájomného bytu na dobu určitú v prípade hodného 
osobitného zreteľa alebo pre zabezpečenie bývania osobe, ktorá sa významným spôsobom podieľa na rozvoji 
mesta v rozhodujúcich oblastiach života mesta na čas zhodný s výkonom práce, pre ktorú mu bol byt 
pridelený, bez nároku na bytovú náhradu. 

(3) Ak žiadateľ, ktorému bol pridelený mestský nájomný byt, pridelený byt odmietne aj napriek tomu, že 
zodpovedá jeho požiadavkám uvedeným v žiadosti o pridelenie nájomného bytu a neuzatvorí nájomnú 
zmluvu do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o pridelení nájomného bytu, jeho žiadosť bude vyradená 
z evidencie žiadateľov o nájomný byt.   

(4) Primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade, na návrh príslušného oddelenia, môže schváliť výmenu 
bytov medzi nájomcami ak : 

a) výmena nebude v rozpore s obsahom účinných nájomných zmlúv a ak, 
b) výmena bytov bude v súlade s dlhodobými zámermi mesta v oblasti usmerňovania   sociálnej a 

demografickej štruktúry obyvateľstva v jednotlivých častiach mesta a ak, 
c) nájomcovia, ktorí ku dňu podania žiadosti o výmenu bytu majú uhradené všetky záväzky voči mestu 

Levoča, 
d) dohoda o výmene bytov musí mať písomnú formu, musí byť vlastnoručne podpísaná všetkými 

nájomcami (overené podpisy), ktorých sa výmena bytu dotýka a odôvodnená a musí byť doručená do 
podateľne Mestského úradu v Levoči.  

(5) Primátor mesta Levoča po prerokovaní v mestskej rade, na návrh príslušného oddelenia rozhoduje o tom, či 
dá písomný súhlas na podnájom bytu vo vlastníctve mesta Levoča. 

Článok 3 
Nájomné byty na účel sociálneho bývania  

§ 5 
 Vymedzenie sociálneho bývania 

(1) Sociálne bývanie je bývanie obstarané s použitím verejných prostriedkov určené 
na primerané a ľudsky dôstojné bývanie fyzických osôb, ktoré si nemôžu obstarať bývanie vlastným 
pričinením a spĺňajú podmienky podľa tohto VZN. 

(2) Mesto Levoča poskytuje sociálne bývanie v bytoch bežného štandardu v týchto bytových domoch: 

a)  s. č. 1417, Železničný riadok č. 23, Levoča  (39 bytov) 
b)  s. č. 3314, Rozvoj č. 21A, 21B Levoča   (20 bytov)  
c)  s. č. 3313, Francisciho č. 23A, 23B Levoča  (20 bytov) 
d)  s. č. 3381, Potočná č. 38, Levoča   (24 bytov)   

(3) Mesto Levoča poskytuje sociálne bývanie v bytoch nižšieho štandardu v týchto bytových domoch: 

a)  s. č. 3266, Levočské Lúky č. 25, Levoča  ( 6 bytov) 
b)  s. č. 3267, Levočské Lúky č. 26, Levoča  (14 bytov) 
c)  s. č. 3268, Levočské Lúky č. 27, Levoča  (14 bytov) 
d)  s. č. 3269, Levočské Lúky č. 28, Levoča  ( 6 bytov) 

(4) Mesto Levoča je povinné zachovať nájomný charakter bytov uvedených v §5 ods. 1, 2 a 3 najmenej 30 rokov 
od kolaudácie týchto bytov.  

(5) Spôsob a podmienky prideľovania bytov s osobitným režimom sa riadia primerane ustanoveniami 
predchádzajúcich paragrafov, pokiaľ ustanovenia tohto a nasledujúcich paragrafov neurčujú inak. 
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§ 6 
Podmienky poskytovania sociálneho bývania v byte 

(1) Primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade môže rozhodnutím prideliť mestský nájomný byt na účel 
sociálneho bývania uchádzačovi o byt – oprávnenej fyzickej osobe, ktorá splnila nasledujúce podmienky a 
je: 

a)  osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške   trojnásobku životného 
minima, 

b)  osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného 
minima, ak: 

 1.  členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým  zdravotným postihnutím,  

 2.  ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom, 

 3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, sociálne a všeobecne 
prospešné spoločenské služby, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta, 

c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo 
osobitná starostlivosť poručníka podľa § 45 a 59 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších 
predpisov, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov, 

d) osoba žijúca v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu 
(napr. podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení 
neskorších predpisov), 

e) uchádzač o byt, ktorý hodnoverne preukáže schopnosť platiť nájomné a úhrady  
za plnenia poskytované s užívaním bytu, 

f) uchádzač o byt, ktorý splnil všetky stanovené ďalšie podmienky uvedené v § 2 tohto VZN. 

(2) Pri zisťovaní príjmu podľa §6 ods. 1 sa postupuje podľa § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom 
minime. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci rok, v ktorom vznikol nájom bytu, ako 
podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.  

(3) Životné minimum domácnosti sa vypočíta zo súm životného minima členov domácnosti platných k 31. 
decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom vznikol nájom.  

(4) Podmienky ustanovené v §6 ods. 1 sa posudzujú pri uzavieraní nájomnej zmluvy  
a na zmeny podmienok počas platnosti nájomnej zmluvy sa neprihliada. 

(5) Mesto Levoča je oprávnené prenajať fyzickým osobám podľa §6 ods. 1písm. b),bod 3 maximálne 10% 
z celkového počtu obstarávaných nájomných bytov, ak sa obstaráva menej ako desať nájomných bytov 
podmienka sa považuje za dodržanú, ak sa prenajme najviac jeden nájomný byt.  

(6) Ak o uzavretie nájomnej zmluvy nepožiadala fyzická osoba uvedená v §6 ods.1, môže primátor mesta po 
prerokovaní v mestskej rade prideliť nájomný byt aj inej fyzickej osobe najviac na jeden rok. 

(7) Nájomný byt, ktorý spĺňa podmienky ustanovené § 143 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších 
predpisov môže primátor mesta po prerokovaní v mestskej rade prideliť len fyzickej osobe, ktorá žije 
v domácnosti, ktorej členom je osoba so zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 2 zákona č. 
443/2010 Z. z.. Ak mesto Levoča nemá žiadosť o uzavretie nájomnej zmluvy od takejto fyzickej osoby, 
môže uzavrieť nájomnú zmluvu na takýto nájomný byt aj s inou fyzickou osobou uvedenou v § 6 ods. 1 
tohto VZN najviac na jeden rok. 

(8) Opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu podľa § 7 tohto VZN nepodlieha schváleniu 
v orgánoch mesta, pretože toto právo nájomcu pri dodržaní podmienok v nájomnej zmluve, v tomto VZN a 
v zákone č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov 
je stanovené v uvedenom zákone. 
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(9) Pri opakovanom uzavretí nájomnej zmluvy podľa § 7 bod 3 môže mesto Levoča uzavrieť nájomnú zmluvu aj 
s fyzickou osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom, ktorý k 31. decembru kalendárneho roka 
predchádzajúceho roku opakovaného prenájmu nájomného bytu 

a) nie je vyšší ako 3,5-násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 6 ods. 1 písm. a) 
tohto VZN, 

b) nie je vyšší ako 4,5-násobok životného minima domácnosti oprávnenej osoby podľa § 6 ods. 1 písm. b) 
tohto VZN. 

(10) K termínu ukončenia nájmu, pokiaľ nebola nájomná zmluva opakovane uzavretá, je nájomca povinný byt 
uvoľniť a odovzdať ho v stave primeranom dobe užívania, vykonať v ňom hygienický náter, pričom nesie 
zodpovednosť za vzniknuté škody.  

(11) Najneskôr 30 dní od ukončenia nájomnej zmluvy je nájomca povinný odhlásiť sa z trvalého pobytu z bytu, 
ktorý užíval. V prípade nesplnenia si tejto podmienky, mu bude tento trvalý pobyt zrušený a následne bude 
mať trvalý pobyt iba na území mesta Levoča. 

§ 7 
Nájomná zmluva o nájme sociálneho nájomného bytu 

(1) Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené týmto VZN a zákonom 
č. 443/2010 Z. z., sa vzťahuje ustanovenie Občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva musí mať písomnú 
formu a musí obsahovať najmä: 

 a)  začiatok nájmu, 

 b)  dobu nájmu, 

 c)  výšku mesačného nájomného, 

 d)  podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy, 

 e)  výšku úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu, 

 f)  opis stavu nájomného bytu a opis stavu príslušenstva nájomného bytu, 

 g)  podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájmu bytu, 

 h)  skončenie nájmu, 

 i)  zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu. 

(2) Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve môže byť najviac na tri roky okrem prípadov, 

a) ak nájomca je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe č. 2 zákona 
č. 443/2010 Z. z., ktorému sa prenajíma nájomný byt spĺňajúci podmienky ustanovené § 143 písm. d) 
zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov; pričom doba nájmu v tomto prípade môže byť 
najviac desať rokov alebo 

b) ak nájomca je osoba podľa § 6 ods. 1 písm. d) tohto VZN, ktorej sa prenajíma nájomný byt, pričom 
doba nájmu v tomto prípade môže byť najviac desať rokov. 

(3) V nájomnej zmluve sa upraví právo nájomcu na opakované uzavretie zmluvy o nájme nájomného bytu pri 
dodržaní podmienok stanovených v nájomnej zmluve, v tomto VZN a v zákone č. 443/2010 Z. z..O možnosti 
opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy bude prenajímateľ informovať nájomcu minimálne tri mesiace pred 
dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu. 

(4) Mesto Levoča opakovane neuzavrie zmluvu o nájme sociálneho nájomného bytu s nájomcami, ktorí: 

a) nepožiadali o opätovné uzavretie nájomnej zmluvy, 
b) požiadali o opätovné uzavretie nájomnej zmluvy, no nepredložili doklady preukazujúce splnenie 

podmienok uvedených v § 6 ods. 1 písm. e)  a v § 6 ods. 9tohto VZN, 
c) spĺňajú podmienky na vypovedanie nájmu bytu uvedené v § 711 ods. 1, písm. c) d) a g) Občianskeho 

zákonníka, 
d) prenajatý byt neužívajú bez vážnych dôvodov po dobu šesť a viac mesiacov, 
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e) sa v lehote zmysle §2 ods. 5 písm. g) neprihlásil na trvalý pobyt v meste Levoča. 
(5) Pri opakovanom uzavretí zmluvy o nájme mestského nájomného bytu mesto stanoví novú dobu nájmu bytu 

po posúdení doterajšieho plnenia povinností uvedených v nájomnej zmluve zo strany nájomcu.  

(6) Nájomná zmluva ďalej obsahuje aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku 
maximálneho päťmesačného nájomného ustanoveného podľa zákona o cenách, Opatrenia Ministerstva 
financií SR č. 01/R/2008 z 23.4.2008 v znení Opatrenia č. 02/R/2008 z 25.9.2008 a Opatrenia č. 01/R/2011 
z 1.12.2011. 

(7) Finančná zábezpeka podľa ods. 6 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých 
úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného mestského nájomného bytu. 

(8) Finančnú zábezpeku za užívanie mestského nájomného bytu vedie mesto Levoča  
na osobitnom účte zriadenom na tento účel v banke. 

(9) Lehota na zloženie finančnej zábezpeky je 30 dní pred podpísaním nájomnej zmluvy. Ak nedôjde k uzavretiu 
nájomnej zmluvy, je mesto Levoča povinné už zloženú zábezpeku bezodkladne vrátiť. 

(10) Nájomca sa v nájomnej zmluve zaviaže, že počas celej doby trvania nájomného vzťahu umožní vstup do 
bytu zamestnancom mestského úradu, príslušnému úradu, zamestnancom ministerstva a iných kontrolných 
úradov s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu. 

§ 8 
Výška nájomného, použitie prostriedkov z nájmu 

(1) Výška ročného nájomného je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších 
predpisov a § 2 opatrenia MF SR č. 01/R 2008 z 23.4.2008 o regulácii cien nájmu bytov v percentuálnom 
vyjadrení z obstarávacej ceny bytov nasledovne:  

 a) nájomné byty Železničný riadok č. 23   5,00 % 

 b) nájomné byty Levočské Lúky č. 25,26,27,28  3,00 % 

 c) nájomné byty Rozvoj č. 21A,B    3,75 % 

 d) nájomné byty J. Francisciho č. 23A,B   3,75 % 

 e) nájomné byty Potočná ul. č. 38    3,00 % 

(2) Mesto Levoča tvorí Fond prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy ročne v percentuálnej výške nákladov 
na obstaranie nájomných bytov takto: 

 a) nájomné byty Železničný riadok č. 23   0,50 % 

 b) nájomné byty Levočské Lúky č. 25,26,27,28  0,50 % 

 c) nájomné byty Rozvoj č. 21A,B    0,50 % 

 d) nájomné byty J. Francisciho č. 23A,B   0,50 % 

 e) nájomné byty Potočná ul. č. 38    0,50 % 

(3) Pravidlá tvorby a použitia mimorozpočtového peňažného Fondu prevádzky, údržby a opráv bytovej budovy 
ustanovuje Smernica tohto Fondu, ktorú vydá primátor mesta. 

(4) Mesto Levoča používa príjmy z nájmu nájomných bytov na splácanie úveru poskytnutého Štátnym fondom 
rozvoja bývania na obstaranie bytov a ďalej na úhradu výdavkov súvisiacich so správou nájomných bytov na 
účel sociálneho bývania.  

Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

§ 9 
Náhrada za služobný byt 
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Mesto pridelí nájomcovi služobného bytu náhradný byt (aj menšej podlahovej plochy, nižšej kategórie a pod.) pri 
skončení nájomného vzťahu ukončením pracovného pomeru nájomcu a prenajímateľa, ktorým je príspevková, 
rozpočtová organizácia mesta alebo mesto z dôvodu odchodu nájomcu na starobný, invalidný, resp. čiastočný 
invalidný dôchodok. 

§ 10 
(1) V nájomných bytoch, ku ktorým mesto Levoča nadobudlo vlastnícke právo prechodom na základe § 2 ods. 2 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je nájomné regulované Opatrením Ministerstva financií SR č. 
01/R/2008 z 23.4.2008 v znení Opatrenia č. 02/R/2008 z 25.9.2008 a Opatrenia č. 01/R/2011 z 1.12.2011. 

(2) V mestských nájomných bytoch v objektoch súpisné číslo 50 a 51, na Námestí Majstra Pavla č. 50 a 51 
v Levoči mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájomné vo výške 62,50 % z maximálnej ceny nájmu bytu 
určenej Opatrením Ministerstva financií SR č. 01/R/2008 zo dňa 23.4.2008v znení Opatrenia č. 02/R/2008 
z 25.9.2008 a Opatrenia č. 01/R/2011 z 1.12.2011. 

Článok 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Levoči 
č...................zo dňa............. 

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia  
na úradnej tabuli  mesta a účinnosť od 01.11.2020. 

(3) Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť a účinnosť Všeobecné 
záväzné nariadenie mesta Levoča č. 2/2014 o prideľovaní mestských nájomných bytov, Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 14/2014 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 18/2015. 

 

 

                                                                                                 Ing. Miroslav Vilkovský, MBA 
                                                                                                              primátor mesta 

 

 

 

 

Vyvesené dňa :  

 

Zvesené dňa : 

 

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické 
osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na 
obecnom (mestskom) úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, 
a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Adresa: Mesto Levoča, 

Mestský úrad, Nám. M. Pavla č. 4, 054 01  Levoča; alebo martin.drahomirecky@levoca.sk 


