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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:  
Stanovisko MR:      

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:  
Stanovisko MR: 

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. 26.10.1976, 
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:  
Stanovisko MR:      

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:       
Stanovisko MR:       

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:       
Stanovisko MR:       

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:       
Stanovisko MR:       
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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:    
Stanovisko MR:     

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 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:    
Stanovisko MR:     

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predať nehnuteľnosť v lok. sídl. Západ k.ú. Levoča, t. j. pozemok 
označený novým parc. č. KN-C 2868/??  – ost. pl., s výmerou  ?? m2,  ktorý bol oddelený na podklade geometrického 
plánu č. ??/2020, vyhotoveného dňa ??.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:  ?? 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:    
Stanovisko MR: 

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 
finančnými prostriedkami na rekonštrukciu stavby, vzhľadom na parametre nie je pre mesto samostatne využiteľný 
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(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:    
Stanovisko MR: 

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:    
Stanovisko MR: 

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; 
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; 
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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. 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:    
Stanovisko MR:     

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-             
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. 
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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:       
Stanovisko MR:      
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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:       
Stanovisko MR:      

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  niekoľkých geometrických plánov, ktoré boli aj zapísané do 
katastra nehnuteľností, došlo k zmene aj niektorých parcelných čísel pozemkov a ich výmer.  



13 
 

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

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:       
Stanovisko MR: 

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:       
Stanovisko MR: 

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:      
Stanovisko MR:       

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:          
Stanovisko MR:           

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-E3954/5 – 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:       
Stanovisko MR: 

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. Mesto Levoča a organizácie v zriaďovacej pôsobnosti mesta požiadali o vyradenie časti svojho majetku, resp. 
majetku, ktorý majú jednotlivé organizácie v správe. 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:       
Stanovisko MR: 

21.1. Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča požiadalo o vyradenie 
majetku (podľa prílohy č. 1). 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. 

Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Mestského 
kultúrneho strediska mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 1, spolu v obstarávacej 
cene 3 565,00 eur. 

21.2. Základná škola, Francisciho 11, 054 01 Levoča požiadala o vyradenie majetku (podľa prílohy č. 2). 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. 

Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, 
Francisciho 11, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 2, spolu v obstarávacej cene 11 072,38 eur. 

21.3.  Základná škola, Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča požiadala o vyradenie majetku (podľa prílohy č. 3). 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. 

Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Gašpara 
Haina 37, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 3, spolu v obstarávacej cene 4 141,76 eur. 
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21.4. Základná škola, Nám. Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča požiadala o vyradenie majetku (podľa prílohy č. 
4). 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. 

Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe ZŠ, Nám. 
Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 4, spolu v obstarávacej cene 21 781,61 eur. 

21.5.  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. 

a) Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe 
Technických služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 5, spolu v obstarávacej cene 
22 848,54 eur. 

b) MZ schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Technických 
služieb mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 5, spolu v obstarávacej cene 17 755,59 eur. 

21.6. Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča požiadalo o vyradenie majetku (podľa prílohy č. 6). 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. 

Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku Mesta Levoča, Nám. 
Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 6, spolu v obstarávacej cene 3 350,38 eur. 

21.7. Základná umelecká škola Levoča, Nám. Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča požiadala o vyradenie majetku 
(podľa prílohy č. 7). 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. 

Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Základnej 
umeleckej školy Levoča, Nám. Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 7, spolu v obstarávacej cene 
5 836,30 eur. 

21.8. Centrum voľného času OLYMP, Francisciho 635/10, 05401 Levoča požiadalo o vyradenie majetku (podľa 
prílohy č. 8). 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. 

Primátor mesta schvaľuje vyradenie majetku z evidencie a následnú likvidáciu majetku mesta v správe Centra 
voľného času OLYMP, Francisciho 635/10, 054 01 Levoča podľa prílohy č. 8, spolu v obstarávacej cene 3 261,34 
eur. 

 

 
Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 07.09.2020 
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Príloha č. 1 
 

Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča 

Inventárne 
číslo Druh majetku 

Rok 
nadobud. ks OC v € ZC v € 

Dôvod 
vyradenia 

5.54 Mix pult POWER pred 2003 1 265,22  zastaralý 

3273-6 Lavička bez operadla pred 2003 2 44,91 
 úhrada za 

inventár 

2315-6 Stolička čalúnená pred 2003 16 682,46  zlomené 

1866 Kancelárska stolička Brasco 2001 1 65,29  poškodená 

2684 Merač elektr.prúdu pred 2003 1 28,55  nefunkčný 

2247 Telefón pred 2003 1 42,89  nefunkčný 

D2120 Reklamná skrinka Klenoty 2003 1 49,79  poškodená 

D2123-7 Reklamná skrinka Prameň 2003 1 49,79  poškodená 

D2115 Stolička otáčacia 2003 1 24,23  poškodená 

D3801 Telefón pred 2003 1 38,79  nefuknčný 

2287 Skrinka alfa bezdverová ored 2003 1 58,02  zastaralá 

2289 Skrinka alfa bezdverová pred 2003 1 58,02  zastaralá 

2300 Skrinka alfa dvierka pred 2003 1 59,75  zastaralá 

1734 Rádiobudík Tompson pred 2003 1 20,37  nefunčkný 

D2361 Lampa pred 2003 1 24,23  nefunkčná 

5335 Mobil Lenovo 2017 1 159,00  nefuknčný 

5279 Mobil Sony Xperia 2015 1 181,30  nefunkčný 

5128 Kanc.stolička otáčacia 2009 1 89,29  poškodená 

5237 Inf.tabuľa železná 2014 1 50 
 zrušenie na 

Štúr.ul. 

5001 Tlakový čistič K5 2008 1 280,49  nefunkčný 

403 Nástenné hodiny pred 2003 1 9,96  nefukčné 

2013-6 Skrinka policová pred 2003 4 42,49 
 zastaralá, 

poškodená 

2018-9 Skrinka so zásuvkami pred 2003 2 20,25 
 zastaralá, 

poškodená 

2020-1 Skrinka dvojdverová pred 2003 2 22,9 
 zastaralá, 

poškodená 

5257 Rýchlovarná kanvica 2015 1 16,59  nefukčná 

5136 Mobil 2010 1 1  nefukčný 

5315 Mobil Nokia 230 2016 1 9,02  nefukčný 

5206 Mobil Nokia    2013 2 1,99  nefunkčný 

5244 Rýchlovarná kanvica 2014 1 12,9  nefukčná 

5426 Stolička Grenna 2018 1 15,65 € 
 úhrada za 

inventár 

4443 Auto Škoda Fabia combi 2007 1 979,22 
 nerentabilná 

oprava 

5002 Autorádio Sencor 2008 1 45,04 
 príslušenstvo k 

autu 

5239 Pneumatiky  2014 4 115,60 
 príslušenstvo k 

autu 

SPOLU:     3 565,00 €  
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Príloha č. 2 

 
ZŠ Francisciho 11, 054 01 Levoča 

Inventárne číslo Druh majetku 
Rok 
nadobud. ks OC v€/ks spolu v € 

Dôvod 
vyradenia 

  

Knižný fond -učiteľská knižnica 
priložený zoznam 

1953 -90 74   237,35 amortizované 

  
Knižný fond -žiacká knižnica 
priložený zoznam 1978-91 59   34,18 amortizované 

300009 rádiomagnetofón CD 2000 1 182,24 182,24 nefunkčný 

300026 
notebook ACER s 
príslušenstvom 2008 1 742,52 742,52 nefunkčný 

300013 RMG+CDAZ 1605 2002 1 182,57 182,57 nefunkčný 

157 Tlačiareň HP LJ 1020 2006 1 223,23 223,23 nefunkčná 

251 písací stroj Consul 1987 1 83,98 83,98 nefunkčný 

120062 
Konštrukcia na per.mostík a 
doska 1982 1 22,9 22,9 pokazená 

120147 Gymnastický behúň 7x1,7 1989 1 73,69 73,69 amortizovaný 

120176 Koza telocvíčná ARPO 1990 1 153,36 153,36 amortizovaná 

120190-95 Žinenka HNB 1990 6 56,56 339,36 amortizovaná 

120213 Kompresor ORLIK 1992 1 63,4 63,4 pokazený 

120224 Trasomer 1992 1 18,24 18,24 pokazený 

120383 Švedska debna malá - 4 dielna 2000 1 149,04 149,04 amortizovaná 

120382 Švedska debna veľká -7 dielna 2000 1 275,51 275,51 amortizovaná 

120586 Gym.koberec - žinenka hnedá 2006 1 73,39 73,39 amortizovaná 

120587 Gym.koberec - žinenka hnedá 2006 1 73,39 73,39 amortizovaná 

120588 Gym.koberec - žinenka hnedá 2006 1 73,39 73,39 amortizovaná 

120620 RCD 810 2008 1 96,93 96,93 nefunkčný 

120232 Odrazový mostík "Reuter" 1994 1 133,17 133,17 nefunkčný 

120747 Cvičná hrazda 2009 1 89,59 89,59 amortizovaná 

120755 Latka na skok do výšky 2009 1 82,95 82,95 amortizovaná 

120756-57 Cvičná guma na skok do výšky 2009 2 27,22 54,44 amortizovaná 

120758 -59 Lano na nácvik skoku do výšky 2009 2 24,56 49,12 amortizovaná 

120763-64 Štartovacie bloky 2009 2 66,35 132,7 amortizovaná 

120769 -70 Lano na preťahovanie 2009 2 33,16 66,32 amortizovaná 

120776 Sieť volejbalová s lankom 2009 1 49,76 49,76 amortizovaná 

30100 Gramofón NZC 1989 1 42,82 42,82 nefunkčný 

30102 Medirex 1989 1 65,86 65,86 nefunkčný 

30113 Reprosúprava 1991 1 31,53 31,53 nefunkčné 

30114 Reprosúprava 1991 1 31,53 31,53 nefunkčné 

30215 Tlačiareň HP 2006 1 215,76 215,76 nefunkčné 

30219 Projektor BENQ 2007 1 974,44 974,44 nefunkčné 

30233 Projektor BENQ 2009 1 618,8 618,8 nefunkčné 

30298 PC Prestigio 2012 1 519 519 nefunkčné 

30383 HP COMPAQ 2010 1 787,78 787,78 nefunkčné 

30387 HP monitor 2010 1 153,51 153,51 nefunkčné 

120782 Lajnovačka malá 2009 1 165,94 165,94 amortizovaná 
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120785 - 88 Stolnotenisové rakety 2009 4 19,88 79,52 amortizovaná 

120795 Anténky na volejbal 2009 1 20,1 20,1 amortizovaná 

20056 Elektrické hodiny na zvonenie 1976 1 18,82 18,82 nefunkčné 

22120 Písací stroj ROBOTRON 1976 1 99,58 99,58 nefunkčný 

22996 Rebrík 1994 1 23,07 23,07 amortizovaná 

23030 tlačiareň Deskjet 940C 2002 1 190,21 190,21 nefunkčná 

23033 tlačiareň Minolta 2002 1 0 0 nefunkčná 

23098 Napaľovačka CD RW LG 2003 1 67,58 67,58 nefunkčná 

23100 Napaľovačka CD RW LG 2004 1 72,7 72,7 nefunkčná 

23107 Tlačiareň HP LJ 1012 2005 1 257,59 257,59 nefunkčná 

23162 PC zostava kanc. I. 2007 1 496,91 496,91 nefunkčná 

23167 Tlačiareň  HP LJ 1018 2007 1 142,07 142,07 nefunkčná 

23170 Monitor LCD  2007 1 260,57 260,57 nefunkčná 

23184 PC zostava kanc. I. 2007 1 407,95 407,95 nefukčná 

23205 Vysávač   Concept 2008 1 99,25 99,25 nefukčný 

23468 FAX Panasonic 2009 1 129,95 129,95 nefunkčný 

23626 Notebook HP Compaq 2010 1 991,87 991,87 nefunkčná 

400218 Skrinka zasúvacia 1994 1 105,54 105,54 amortizovaná 

400229 Stolík na kávu 1994 1 22,57 22,57 amortizovaný 

400244 LN 242 LAM 1994 1 47,97 47,97 nefunkčná 

400266 Stolička 3/8 C 11 1994 1 35,02 35,02 amortizovaná 

400292 Tabuľa MANTAB biela  1994 1 73,49 73,49 amortizovaná 

24218 ADATA External 2017 1 66,36 66,36 nefunkčná 

SPOLU:   11 072,38 € 
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Príloha č. 3 

ZŠ Gašpara Haina 36, 054 01 Levoča 

Inventárne číslo Druh majetku 
Rok 
nadobud. ks OC v€/ks spolu v € 

Dôvod 
vyradenia 

 
 
 

15019 
Fotoaparát SONY DSLR-
A200K.CEE5 + brašňa  

1 386,99 386,99 vyradené 
 

21589 TELEVOZOR GAVALDO  1 136,98 136,98 vyradené  

21593 CD PREHRAVAC THOMPSON  1 115,85 115,85 vyradené  

21594 TELEVIZOR PHILIPS  1 331,61 331,61 vyradené  

21595 
VIDEOREKORDER 
PANASONIC  

1 248,62 248,62 vyradené 
 

21610 CD prehrávač Philips  1 82,65 82,65 vyradené  

21620 Rádiomagnetofón s CD Philips  1 72,69 72,69 vyradené  

21622 WIFI USB  2 47,93 95,86 vyradené  

21626 Digitálny fotoaparát Ni- coopix  1 96,53 96,53 vyradené  

21627 Rádio s CD Philips  4 66,06 264,24 vyradené  

21675 Elektronická skladačka  1 35,00 35,00 vyradené  

21676 Keramická tabuľa  1 256,75 256,75 vyradené  

21677 
DVD prehrávač SM DV12 
Smarton  

1 32,00 32,00 vyradené 
 

35110-35111 
DREVEN0 KLADY KU 
KLADINAM  

2 17,99 35,98 vyradené 
 

35220 SKLADACIE BRADLA  1 97,92 97,92 vyradené  

35355 PANELY PRE PLAV.VYCVIK  1 37,01 37,01 vyradené  

35394 TRAMPOLINA  1 130,52 130,52 vyradené  

35396 Meracie pásmo 100 m  1 81,66 81,66 vyradené  

35400 Bežky Kruk s viazaním  15 46,14 692,10 vyradené  

35401 Bežecké topánky Kruk  15 46,14 692,10 vyradené  

35456 Cvičná guma na skok do výšky  2 27,22 54,44 vyradené  

35488 Stepper  1 99,55 99,55 vyradené  

35493 Expander gumový  5 4,95 24,75 vyradené  

 SPOLU:     4 101,80 €   
 

ZŠ Gašpara Haina 36, 054 01 Levoča (Knižnica pre učiteľov ročníkov 1. – 4.) 

Inventárne číslo Druh majetku 
Rok 
nadobud. ks OC v€/ks spolu v € 

Dôvod 
vyradenia 

344 Rómsky šlabikár  1 0,00 0,00 vyradené 

345 Doplnkové čítanie pre Rómov  1 0,00 0,00 vyradené 

346 Rozvíjanie myslenia, reči  1 0,00 0,00 vyradené 

347 Metodika M 1. roč.  1 1,28 1,28 vyradené 

348-9 Jazdím, jazdíš  2 1,28 2,56 vyradené 

360 Metodika M 1. roč. (2. časť)  1 1,23 1,23 vyradené 

361-3 Metodika M 1. roč. (1. časť)  3 0,98 2,94 vyradené 

364-6 Metodika M 1. roč. (2. časť)  3 0,98 2,94 vyradené 

367-9 Metodika Dopravná výchova  3 1,26 3,78 vyradené 

370-2 Násobilka na každú lavicu  3 1,10 3,30 vyradené 

373-5 Čísla a hry pre 2. roč.  3 0,43 1,29 vyradené 

376-8 Metodika k vlastivede 3. roč.  3 1,63 4,89 vyradené 

379-381 Metodika k vlastivede 4. roč.  3 1,52 4,56 vyradené 
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382-4 Matematika pre každého druháka  3 1,14 3,42 vyradené 

385-7 Metodika M 2. roč.  3 1,67 5,01 vyradené 

388-390 Met. Poznámky M 3. roč.  3 0,92 2,76 vyradené 

 SPOLU:     39,96 €  
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Príloha č. 4 

ZŠ Nám. Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča 
Inv.č. Druh majetku Rok 

nadobud. 
Ks OC v € ZC v € Poznámka 

DHM Škola 

633 - 637 Skriňa dvojdielna 1970 5 26,06 130,3 opotrebovaná 

669 - 673 Skriňa dvojdielna 1973 4 22,57 90,28 opotrebovaná 

707 - 718 Regále zelené 1975 12 116,53 1398,36 opotrebované 

730 Gauč Angela 1975 1 96,26 96,26 opotrebovaný 

782 - 786 Školská tabuľa 1982 5 79,6 398 opotrebovaná 

881 Zváracie trafo 1988 1 110,54 110,54 nefunkčné 

903 Elektrostabil 200 1991 1 96,93 96,93 nefunkčný 

905 Anténny zosilovač 1991 1 29,21 29,21 nefunkčný 

980 Reproduktor 2003 1 19,92 19,92 nefunkčný 

981 Windows 98 SE SK OM + myš 2003 1 142,7 142,7 nefunkčný 

009 ASC Agenda 2004 2004 1 295,43 295,43 zastaraná 

010 CD Právny subjekt 9/2004 2004 1 102,28 102,28 zastaraný 

011 - 016 MS OFFICE WIN32 2005 1 116,18 697,08 zastaraný 

017 MS OFFICE WIN32 Disk 2005 1 51,45 51,45 zastaraný 

018 MS FrontPage 2003 Win32 
Czech 

2005 1 102,9 102,9 zastaraný 

019 MS FrontPage 2003 Win32 
Czech 

2005 1 51,45 51,45 zastaraný 

020 MS Windows WP Profesional 2005 1 204,54 204,54 zastaraný 

021 OEM OFFICE SB 2003 Slovak 2005 1 345,18 345,18 zastaraný 

1016 Tlačiareň EPSON LX 300 2004 1 265,22 265,22 nefunkčná 

1061 Tlačiareň EPSON A 3 2004 1 587,2 587,2 nefunkčná 

1174 PC zostava 2005 1 885,12 885,12 zastaraná 

1175 Tlačiareň HP 2005 1 245,24 245,24 nefunkčná 

1176 Scanner HP 2005 1 112,86 112,86 nefunkčný 

1178 PC zostava s operač. Systémom 2005 1 984,4 984,4 zastaraná 

1179 Počítač DTK APRI 6337 LE5 2005 1 593,29 593,29 nefunkčný 

1507 Tlačiareň HP 2005 1 712,31 712,31 nefunkčná 

1634 Data projrktor Epson 2007 1 746,56 746,56 nefunkčný 

1635 Teleskop. držiak projektora 2007 1 197,5 197,5 nefunkčný 

1636 Linuxový router 2007 1 790,02 790,02 nefunkčný 

1637 Port Switch 2007 1 68,98 68,98 nefunkčný 

1638 Port Switch 2007 1 68,98 68,98 nefunkčný 

1650 PC učiteľ s oper. Systémom 2007 1 466,54 466,54 nefunkčný 

1651 Monitor učiteľ 2007 1 190,23 190,23 nefunkčný 

2040 Externý disk 2010 1 155,00 155,00 nefunkčný 

991 Mreže / 1. PC učebňa 2004 1 197,50 197,50 zastarané 

992 Mreže / 2. PC učebňa 2004 1 197,50 197,50 zastarané 

20044 Farebný televízor 2003 1 602,27 602,27 nefunkčný 

20045 Video prehrávač 2003 1 398,33 398,33 nefunkčný 

Spolu:                                                                                                                           12 827,86 

Kabinet Cudzieho jazyka do 500 

01-04 Podstatné mená 1974 4 1,20 1,20 zastaralé 
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16 Skazki a pesni 1975 1 0,50 0,50 nepoužiteľné 

21 RJ -R. oktjabrem 1977 1 3,00 3,00 zastaralé 

23 Ruské rozprávky 1979 1 15,00 15,00 zastaralé 

21 RJ R.oktjabrem 1977 1 3,00 3,00 zastaralé 

34 Učíme sa časovať 1981 1 7,00 7,00 zastaralé 

39 Ruské pády 1982 1 10,00 10,00 zastaralé 

42 RJ pre 7. roč. diaprojektor 1982 1 16,00 16,00 zastaralé 

47 Skloňovanie p.m. 1983 1 1,20 1,20 zastaralé 

49 Slovesá 1983 1 2,50 2,50 zastaralé 

50 Kniha - 4000 slov 1983 1 1,40 1,40 zastaralé 

51 Podstatné mená v RJ 1983 1 1,80 1,80 zastaralé 

56 V obchodoch - diaprojektor 1984 1 2,30 2,30 zastaralé 

57 Moskva, Kijev, Leningrad 1984 1 1,00 1,00 zastaralé 

60 Prídavné mená 1986 1 3,00 3,00 zastaralé 

61 RJ pre 6. roč. diapozitívy 1986 1 3,00 3,00 zastaralé 

65 Umelecký prednes RJ 1989 1 7,00 7,00 zastaralé 

70 ANJ - slovesá - fólie 1992 1 7,00 7,00 zastaralé 

71 Nemčina pre ZŠ - kazety 1992 1 10,00 10,00 nefunkčné 

72-74 Nemčina pre ZŠ II - IV 1992 3 10,00 30,00 nefunkčné 

75-78 Angličtina I - IV kazety 1992 4 10,00 40,00 nefunkčné 

80 Videokazety ANJ 1994 1 13,20 13,20 nefunkčné 

81 Videokazeta NEJ 1994 1 13,20 13,20 nefunkčné 

86 Deutschmobil - kazeta 1996 1 3,00 3,00 nefunkčné 

87-88 ANJ - gramatika 1996 2 16,00 32,00 nefunkčné 

Spolu:                                                                                                                                227,30 

Kabinet Cudzieho jazyka nad 500 

82 Video - Treasure/ ANJ 1995 1 17,00 17,00 nefunkčné 

83 Video - NEJ 1995 1 17,00 17,00 nefunkčné 

84 Video - ANJ 1995 1 17,00 17,00 nefunkčné 

85 Video - NEJ 1995 1 17,00 17,00 nefunkčné 

36 Doplnkové texty - mag. páska 1981 1 30,00 30,00 nefunkčné 

37 Skladacia azbuka 1981 1 30,00 30,00 nefunkčné 

43 Pri samovare - magn. páska 1982 1 23,00 23,00 nefunkčné 

45 Krajinovedenie - magn. páska 1983 1 35,00 35,00 nefunkčné 

62 Stretnutie s ruským slovom 1987 1 73,00 73,00 zastaralé 

67 Ústna reč k RJ 1989 1 24,00 24,00 zastaralé 

7815-7817 Rádio CD - Philips 2004 3 270,00 270,00 nefunkčné 

D 23 Lang Master ANJ 2009 1 498,00 498,00 nefunkčné 

Spolu:                                                                                                                             1 051,00 

       

Kabinet Matematiky nad 500 

6302 Súbor číselných osí 1981 1 24,56 24,56 poškodený 

6303 Matematické cvičenia I. 1983 1 80,66 80,66 poškodené 

6305 Racionálne číslo - súbor 1983 1 56,43 56,43 poškodené 

6306 Matematické cvičenia II. 1983 1 42,16 42,16 poškodené 

6307 Matematické cvičenia III. 1984 1 80,66 80,66 poškodené 

6309 Matematické cvičenia IV. 1984 1 43,15 43,15 poškodené 

6310 Matematické cvičenia IV. 1984 1 43,15 43,15 poškodené 
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6313 Algebra pre 7. roč. ZŠ 1984 1 19,58 19,58 poškodené 

6314 Matematické cvičenia VI. 1984 1 43,15 43,15 poškodené 

6315 Matematické cvičenia V. 1984 1 43,15 43,15 poškodené 

6316 Pravdepodobnosť - súbor. 1984 1 23,56 23,56 poškodený 

6317 Matemat. cvičenia pre 7. roč. ZŠ 1985 1 43,15 43,15 poškodené 

 

Kabinet Matematiky do 500 

M 58 Jednotková kružnica 1983 1 5,48 5,48 poškodená 

M 73  Model vzorca(a+b)2 1977 1 1,13 1,13 nefunkčný 

M 85 Karty so zlomkami 1981 1 5,31 5,31 poškodené 

M 87 Počt. výkony s rac. číslami 1981 1 8,80 8,80 poškodené 

M 90 Hrajme sa na matematiko 1982 1 1,13 1,13 poškodená 

M 91 Počtové výkony s rac. číslami 1982 1 8,80 8,80 poškodené 

M 93 Osová a stredová súmernosť 1982 1 5,81 5,81 nefunkčná 

M 94 Pohyblivá číselná os 1982 1 3,49 3,49 nefunkčná 

M 95 Štatistika - fólie 1982 1 9,46 9,46 poškodené 

M 100 Pravdepodobnosť - sam.práca 1982 20 12,28 245,64 poškodené 

M 101 Racionálne číslo - žiac. súbor 1982 20 6,80 136,10 poškodené 

M 102 Geometria v 5. a 6. roč. ZŠ 1983 1 8,30 8,30 poškodené 

M 104 Rovnice a nerovnice v 8.roč. - 
fól. 

1983 1 10,95 10,95 poškodené 

M 110 Geomet. Model. - 7. roč. ZŠ 1983 4 7,30 29,12 poškodené 

M 113 Geomet. Model. - 8. roč. ZŠ 1983 4 3,29 13,14 poškodené 

M 125 Popisné pole - roh. prazítko 1984 1 1,26 1,26 poškodené 

M 128 Algebra pre 8. roč. ZŠ - fólie 1984 1 16,43 16,43 poškodené 

M 132  Model vzorca (a+b)2 1985 1 1,36 1,36 poškodené 

M 133 Model vzorca a2-b2 1985 1 2,22 2,22 poškodené 

M 136 Ukážky technických výkresov 1986 1 0,50 0,50 poškodené 

M 139 Kalkulačka MR 609 1988 5 16,60 82,99 nefunkčná 

M 141 Kalkulačka MR 413 1989 6 15,60 93,60 nefunkčná 

M 144 Šachy 2002 3 12,78 38,34 poškodené 

30 190-192 Tabuľové kružidlo 2004 3 10,95 32,85 nefunkčné 

30 195-197  Tabuľový uhlomer 2004 3 14,60 43,80 nefunkčný 

30 200-202 Tabuľový trojuholník 2004 3 14,94 44,82 nefunkčný 

30 213 Metod. poznámky pre 5. roč. 2007 1 3,02 3,02 poškodené 

30 214 Metod. poznámky pre 6. roč. 1. 
diel 

2007 1 1,79 1,79 poškodené 

30 215 Metod. poznámky pre 6. roč. 2. 
diel 

2007 1 1,79 1,79 poškodené 

30 216 Metod.poznámky pre 7. roč. 1. 
diel 

2007 1 1,79 1,79 poškodené 

30 217 Metod. poznámky pre 7. roč. 2. 
diel 

2007 1 1,79 1,79 poškodené 

Spolu Matematiky:                                                                                                       861,01 

       

Kabinet Fyziky nad 500 

1812 Sada závaží 1972 1 17,26 17,26 nefunkčná 

1832 Adaptér k meotaru 1975 1 27,98 27,98 nefunkčný 

1833 Hartlová optická doska 1966 1 17,26 17,26 nefunkčná 

1860 Súprava pre mechaniku 1977 1 56,76 56,76 nefunkčná 

1861 El. zapoj.skrinka B115 1977 1 83,32 83,32 nefunkčná 
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1862 Dem. príst. na zisť. ťažiska 1977 1 23,24 23,24 nefunkčný 

1863 Žiac. súprava pre pok. z opt. 1977 1 75,20 75,20 nefunkčná 

1864 Súpr.pre pok. z optiky 1977 1 44,81 44,81 poškodená 

1866 Molekulová fyzika a termika 1977 1 155,20 155,20 poškodená 

1869 Žiacke pokusy z elektriny F 1985 1 77,01 77,01 nefunkčná 

1876-1881 Žiacke pokusy z elektriny 1989 6 73,30 439,80 poškodené 

1890-1896 Elektronická stavebnica 1989 7 36,51 255,57 poškodená 

1923 Unitest 1990 1 84,38 84,38 poškodený 

1924-1925 Lego stavebnica 1998 2 107,58 215,16 poškodená 

1931-1932 Rozvádzač k ovládaniu Lega 1998 2 132,25 264,50 nefunkčný 

1944 Sada na meranie dutej miery 2002 1 32,26 32,26 poškodená 

1949 Rozpínavosť plynov teplom 2005 1 28,18 28,18 nefunkčný 

1950 Torriceliho prístroj 2005 1 57,23 57,23 nefunkčný 

1959 Rozpínavosť plynov teplom 2005 1 25,33 25,33 nefunkčný 

Spolu:                                                                                                                              1980,45 

Kabinet Fyziky  do 500 

F 8 Laboratórne váhy 1964 1 14,93 14,93 nefunkčné 

F 34 El. pec keramická 1966 1 13,60 13,60 nefunkčné 

F 41 Tyč sklenená s kožou 1969 1 1,22 1,22 rozbitá 

F 45 Model 2-taktného motora 1971 1 9,46 9,46 nefunkčný 

F 46 Model 4- taktného motora 1971 1 12,44 12,44 nefunkčný 

F 58 Sada závaží 1969 1 1,89 1,89 zastarané 

F 61 Závažie liatinové 2 kg 1969 1 1,32 1,32 poškodené 

F 80 Sklená tyč s kožou 1969 1 0,42 0,42 rozbitá 

F 141 Podkovitý magnet 1975 1 0,33 0,33 nefunkčný 

F 144 Rotačné zrkadlo 1971 1 1,16 1,16 rozbité 

F 148 Zrkadlo vypuklé 1971 1 1,97 1,97 rozbité 

F 149 Zrkadlo duté 1971 1 1,97 1,97 rozbité 

F 177-182 Vodné kolesá 1976 2 10,63 21,26 poškodené 

F 206 Obrazové zadávanie úloh 1981 1 8,30 8,30 poškodené 

F 209 Kovové sieťky 1982 2 7,13 14,26 poškodené 

F 255 Jednotky fyzikálnych veličín 1994 1 4,35 4,35 poškodené 

F 256 Teplomer lab. Do 200°C 1994 2 1,40 2,80 rozbitý 

F 257 Teplomer lab. Do 150°C 1994 2 2,66 5,32 rozbitý 

F 259 Odmerný valec 250ml 1994 2 4,15 8,30 rozbitý 

F 260 Kartičky - teplomer 1995 2 6,30 12,60 nefunkčné 

F 261 Odmerný valec kartičky 1995 2 6,30 12,60 rozbitý 

F 262 Jednotky fyz. veličín - kartičky 1995 2 6,30 12,60 nefunkčné 

F 263 Súprava pre elektrinu 1995 2 9,92 19,84 nefunkčné 

F 264 - 265 Mapa - Zem v pohybe A3 2002 2 2,12 4,24 poškodená 

F 266 Teplomer tyčový labor. 2002 2 8,63 17,26 rozbitý 

F 267 Valec odmerný vysoký 2002 2 4,98 9,96 rozbitý 

Spolu:                                                                                                                                214,40 

              

Kabinet Chémie  

5301 Žiacka náhradná lab. súpr.  1970 1 50,46 50,46 nefunkčná 

5302 Súprava skla pre chémiu 1970 1 65,06 65,06 nefunkčná 

5303 Súbor anorg.a organ.štruktúr 1970 1 97,26 97,26 nefunkčný 
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5306 Semimiko súprava v dreve 1970 1 86,97 86,97 nefunkčná 

5309-5322 Kartotéka chem pokusov 1970 14 36,15 506,1 nefunkčná 

5308 Kartotéka žiac. semimikro. 1970 1 38,51 38,51 nefunkčná 

5323 Rýchlosť chem. reakcií - film 1970 1 17,63 17,63 zastaralý 

5324 Premiatané pokusy v chémii  1970 1 93,81 93,81 nefunkčné 

5325 Sada asanačných pomôcok 1970 1 20,15 20,15 nefunkčná 

Spolu:                                                                                                                                 975,95 

                                                                        Kabinet dielne nad 500 

2801 -2803 Hoblica malá 1959 3 88,62 88,62 opotrebované 

2804 -2806 Hoblica veľká 1959 3 87,63 87,63 opotrebované 

2807 Hoblica 1959 1 36,22 36,22 opotrebovaná 

2808 Vŕtačka COMBI 1972 1 90,29 90,29 opotrebovaná 

2824 -2829 Elektromontážna súprava 1985 6 418,26 418,26 opotrebované 

2843 -2846 Stavebnica Mezelektronic 1988 4 112,88 112,88 zničené 

2908 Elektrická vŕtačka 2002 1 52,11 52,11 nefunkčná 

Spolu:                                                                                                                               886,01 

                                                                         Kabinet OBN a DEJ  nad 500 
9301 Veľké civilizácie stredoveku 1970 1 213,77 213,77  nepoužiteľné 

9302 Rím -  mesto antiky 1996 1 37,45 37,45 nepoužiteľné 

9807 -9808 Lyžiarsky trenažér 2007 2 98,92 98,92 nepoužiteľný 

Spolu:                                                                                                                                350,14   

Kabinet Hudobnej výchovy 

4802 Akordeón 1303 Delicia 1970 1 162,65 162,65 nefunkčný 

4803 Piano Riga 1970 1 282,15 282,15 nefunkčné 

4805 Akordeón Carmen XIV 1970 1 147,71 147,71 nefunkčný 

4807-4808 Tympány so stojenom 1970 2 26,22 52,44 nefunkčné 

4813 Stolička ku klavíru 2005 1 152,36 152,36 zlomená 

Spolu:                                                                                                                                 797,31 

Kabinet 1.-4. 

2478-2482 Fip Flop skladačky 2004 5 19,16 95,8 zničené 

Spolu:                                                                                                                                   95,80 
       

DHM Školská jedáleň 

118/1-2 Kastról 2002 2 16,98 33,96 poškodený 

128-129 Hrniec s pokrievkou 2003 2 39,88 79,76 poškodený 

130-131 Hrniec s pokrievkou 2003 2 29,32 58,64 poškodený 

132-134 Hrniec s pokrievkou 2003 3 25,19 75,57 poškodený 

136 Metla šľahacia 2003 1 20,1 20,1 poškodená 

137 Metla šľahacia 2003 1 17,1 17,1 poškodená 

156-159 Kastrol a pokrievka smalt. 2005 4 19,98 79,92 poškodený 

165 Ventilátor 2006 1 182,57 182,57 poškodený 

180 Šľahač ručný ETA 2010 1 39,4 39,4 nefunkčný 

184 Žehlička naparov. ZN 8092 2013 1 45 45 nefunkčná 

185 Práčka automat. AWS 51212 2013 1 299 299 nefunkčná 

188 Kreslo Magnum vysoké ope. 2013 1 40 40 poškodené 

Spolu:                                                                                                                                 971,02 
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Príloha č. 5 

Technické služby mesta Levoča 
Odd. 100 

Inventárne číslo 

Druh majetku Rok 
nadobud. 

Ks OC v € ZC v € Dôvod 
vyradenia 

000344 Skrinka viacúčelová 1983 1 2,09 0,00 € poškodená 

000346 Skrinka zasklenená 1983 1 1,73 0,00 € poškodená 

000347 Skrinka zasklenená 1983 1 1,73 0,00 € poškodená 

000349 Skrinka televízna 1983 1 1,64 0,00 € poškodená 

000350 Skrinka niková 1983 1 0,96 0,00 € poškodená 

000351 Skrinka niková 1983 1 0,96 0,00 € poškodená 

000352 Skrinka niková 1983 1 0,96 0,00 € poškodená 

000353 Skriňa dvojdverová 1983 1 2,34 0,00 € poškodená 

000354 Skrinka dvojdverová nízka 1983 1 0,95 0,00 € poškodená 

000448 Skrinka kombinovaná 1993 1 134,64 0,00 € poškodená 

000449 Regál kombinovaný so sklom 1993 1 128,87 0,00 € poškodený 

000450 Regál veľký s dvierkami 1993 1 103,14 0,00 € poškodený 

000451 Regál veľký s dvierkami 1993 1 103,14 0,00 € poškodený 

000452 Regál veľký s dvierkami 1993 1 103,14 0,00 € poškodený 

001330 
Tlačiareň HP CM2320xfi + 
P.kábel 

2009 1 682,71 0,00 € nefunkčná 

001595 
Mobilný telefón Samsung 
Galaxy ACE4 

2015 1 39 0,00 € zastaraný 

OTE5023 Program Windows XP-home 2009 1 76,91 0,00 € nefunkčná 

   SPOLU: 1 384,91€ 
 

odd. 200 
Inventárne číslo Druh majetku Rok 

nadobud. 
Ks OC v € ZC v € Dôvod vyradenia 

001621 Vianočná výzdoba - Ice drop 2015 5 493,80 0,00 nefunkčné 

OTE4322 Kopírovací stroj AR-5316 
SHARP 

2008 1 868,98 0,00 nefunkčná 

      SPOLU: 1 362,78€   
 

odd. 300 
Inventárne číslo Druh majetku Rok 

nadobud. 
Ks OC v € ZC v € Dôvod vyradenia 

000197 Pec akumulačná 4,5 kW 1983 1 7,16 0,00 nefunkčná 

000198 Pec akumulačná 4,5 kW 1983 1 7,16 0,00 nefunkčná 

001450 Poťahy do auta - LE 471AT 2012 1 138,56 0,00 poškodené - 
nepoužiteľné 

001559 Fúkar Dolmar 2014 1 229,90 0,00 nefunkčný 

001702 Pištoľ striekacia pneu 2016 1 39,00 0,00 nefunkčná 

001764 Zrkadlo dopravné nerozbitné - 
Lev.Dolina 

2017 1 267,60 0,00 poškodené 

001765 Zrkadlo dopravné nerozbitné - 
Slavkovská 

2017 1 267,60 0,00 poškodené 

0220132 Traktorová kosačka ETESIA 
hydro 

2006 1 17 755,59 0,00 nefunkčná 

0280003 Predajný stánok 2004 1 546,22 0,00 poškodený 

0280004 Predajný stánok 2004 1 546,22 0,00 poškodený 

0280005 Predajný stánok 2004 1 546,22 0,00 poškodený 

0280006 Predajný stánok 2004 1 546,22 0,00 poškodený 

0280007 Predajný stánok 2004 1 546,22 0,00 poškodený 
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0280008 Predajný stánok 2004 1 546,22 0,00 poškodený 

0280009 Predajný stánok 2004 1 546,22 0,00 poškodený 

0280010 Predajný stánok 2004 1 546,22 0,00 poškodený 

0280011 Predajný stánok 2004 1 546,22 0,00 poškodený 

0280012 Predajný stánok 2004 1 546,22 0,00 poškodený 

0280029 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280030 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280031 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280032 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280033 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280034 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280035 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280036 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280037 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280038 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280039 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280040 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280041 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280042 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280043 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280044 Predajný stánok 2005 1 551,19 0,00 poškodený 

0280045 Predajný stánok 2005 1 551,12 0,00 poškodený 

   SPOLU: 33 544,93€ 0,00  
 

odd. 400 

Inventárne číslo 

Druh majetku Rok 
nadobud. 

Ks OC v € ZC v € Dôvod 
vyradenia 

000488 Váha skladová 1978 1 37,84 0,00 nefukčná 

000754 Kontajner 1100l 2001 1 258,93 0,00 poškodený 

000755 Kontajner 1100l 2001 1 258,93 0,00 poškodený 

000756 Kontajner 1100l 2001 1 258,93 0,00 poškodený 

000757 Kontajner 1100l 2001 1 258,93 0,00 poškodený 

000758 Kontajner 1100l 2001 1 258,93 0,00 poškodený 

000759 Kontajner 1100l 2001 1 258,93 0,00 poškodený 

000760 Kontajner 1100l 2001 1 258,93 0,00 poškodený 

000772 Kontajner 1100l 2002 1 274,73 0,00 poškodený 

000773 Kontajner 1100l 2002 1 274,73 0,00 poškodený 

000774 Kontajner 1100l 2002 1 274,73 0,00 poškodený 

000864 
Kopírovací stroj AR5316 
SHARP 

2006 1 938,39 0,00 poškodený 

001300 
Pozinkovaný sud 2 otvory vo 
veku 

2008 1 48,63 0,00 poškodený 

001573 LED reflektor 30W 2014 1 40,83 0,00 poškodený 

   SPOLU: 3 702,39€ 0,00 
 

odd. 500 

Inventárne číslo 

Druh majetku Rok 
nadobud. 

Ks OC v € ZC v € Dôvod 
vyradenia 

000288 
 
Rádiomagnetofón 

 
2001 

 
1 

 
132,78 

 
0,00 

nefunkčný, 
neopraviteľný 

SPOLU: 132,78 € 
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Odd. 700 

Inventárne číslo Druh majetku Rok 
nadobud. 

Ks OC v € ZC v € Dôvod vyradenia 

0002 Skrinka s drezom 1995 1 82,98 0,00 opotrebovaná 

0624 Pokladnička 1995 1 18,92 0,00 opotrebovaná 

0905 Skriňa 1997 1 26,56 0,00 opotrebovaná 

0923 Vŕtačka EVP 16-2F3 NAREX 1997 1 219,41 0,00 opotrebovaná 

OTE0035 Stolička - riaditeľská 2008 1 29,88 0,00 opotrebovaná 

OTE1328 Kuka nádoba 2008 1 4,98 0,00 poškodená 

OTE4167 Poštová schránka 2008 1 12,95 0,00 poškodená 

OTE4336 Nástenné hodiny 2009 1 21,24 0,00 nefunkčné 

OTE4387 Kalové čerpadlo 2008 1 59,42 0,00 nefunkčné 

      SPOLU: 476,34€ 0,00  
 

Príloha č. 6 

Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 
Inventárne 

číslo 
Druh majetku Rok 

nadobud. 
Ks OC v € ZC v € Dôvod 

vyradenia 

Primátor 
mesta 

      

PM/MsKS/4 Kancelársky stôl 2008 1 75,02 € 0,00 € poškodený 

" Kancelársky stôl 2008 1 75,02 € 0,00 € poškodený 

" Stolík pod registr. 2008 1 22,67 € 0,00 € poškodený 

" Kancelárska stolička 2008 1 39,43 € 0,00 € poškodená 

PM/MsKS/5 stolná lampa 2008 1 11,78 € 11,78 € nefunkčná 

       

Prednosta 
MsÚ 

      

MU/300/145 Snímač čiarového kódu 2006 1 375,09 € 375,09 € nefunkčný 

MU/300/278 Umývačka riadu 2015 1 299,00 € 299,00 € poškodená 

        

OaVP       

MU/361/498/3 Stolička - otočná 2015 1 51,68 € 0,00 € poškodená 

MU/361/209 Pohovka čalúnená 1985 1 131,12 € 0,00 € poškodená 

MU/361/828 Lavica Salome 2001 1 120,16 € 0,00 € poškodená 

SS/286/8 aku skrutkovač 2015 1 73,00 € 73,00 € nefunkčný 

       

IČ,ÚP,ŽP a 
SÚ 

      

MU/361/932 Stolička - otočná 2003 1 46,44 € 0,00 € poškodená 

MU/287/2 Pásmo 1993 1 22,37 € 0,00 € poškodené 

42 vyjadrenia k PD 2019 1 113,38 € 113,38 € neaktuálne 

       

Vyhliadková 
veža 

      

MU/11/2 Maketa o veži Baziliky sv. Jakuba 2016 1 500,00 € 500,00 € poškodená 
plesňou 

       

CRaRM       

MU/361/497 Vysávač Elektrolux ZCE2000 2014 1 69,99 € 69,99 € nefunkčný 
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MU/300/194 Registračná pokladňa EURO 2008 1 115,61 € 115,61 € nefunkčná 

MU/2173 Umelý kvet 2003 1 100,34 € 0,00 € poškodený 

MU/2174 Umelý kvet 2003 1 100,34 € 0,00 € poškodený 

sklad IK - 74 Sprievodca Spiš 1999 2 12,10 € 12,10 € neaktuálne 

sklad IK - 47 Pohľadnica malá 1999 248 35,71 € 35,71 € zastaralé 

sklad IK - 121 Pohľadnica veľká 1999 44 10,56 € 10,56 € zastaralé 

       

odd. finančné       

MU/361/817 Stolička otočná 2001 1 53,11 € 0,00 € nefunkčná 

 Parkovacie karty 2018 a 2019 2018 129 129,00 € 129,00 € neplatné 

       

odd. škol., 
SVaZ a ŠÚ 

      

KD/361/17 Konferenčný stolík 1996 1 32,20 € 0,00 € nefunkčný 

       

odd. 
majetkové 

      

MU/361/89 Knihovňa zasklenná 1985 1 17,76 € 0,00 € nefunkčná 

       

Jedáleň       

DO/174/4 Plyšový záves 2001 1 17,26 € 0,00 € zastaralý 

DO/174/5 Plyšový záves 2001 1 17,26 € 0,00 € zastaralý 

DO/174/6 Plyšový záves 2001 1 18,59 € 0,00 € zastaralý 

DO/287/140 Hrniec a pokrievka 2003 1 34,37 € 0,00 € poškodený 

DO/287/141 Hrniec a pokrievka 2003 1 34,37 € 0,00 € poškodený 

DO/287/142 Hrniec a pokrievka 2003 1 34,37 € 0,00 € poškodený 

DO/297/7 Vysávač Delos 1100 2001 1 86,30 € 0,00 € nefunkčný 

DO/297/8 Žehlička 2004 1 59,72 € 0,00 € nefunkčná 

DO/361/99 Stolík konferenčný 2004 1 27,22 € 0,00 € poškodený 

DO/297/11 Automatická práčka Whirpool 2008 1 388,04 € 388,04 € nefunkčná 

   SPOLU: 3 350,38 €   
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Príloha č. 7 

Základná umelecká škola Levoča, Nám. Majstra Pavla 48, 054 01 Levoča 

Inventárne 
číslo 

Druh majetku Rok 
nadobud. 

Ks/m OC v € ZC v € Dôvod 
vyradenia 

190/19 Es trúbka 1975 1 35,85 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

220/10 
Lavica čalúnená 1977 1 74,12 0 nefunkčné, 

zastaralé 

221/10A 
Kreslo čalúnené 1977 1 38,17 0 nefunkčné, 

zastaralé 

221/10B 
Kreslo čalúnené 1977 1 38,17 0 nefunkčné, 

zastaralé 

235/19A 
B krílovka 1978 1 49,79 0 nefunkčné, 

zastaralé 

235/19B 
B krílovka 1978 1 49,79 0 nefunkčné, 

zastaralé 

238/19 Akordeón Junior III 1979 1 75,02 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

284/19 Vzorkovnica nátrubkov 1985 1 135,73 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

334/10 Ukosovačka 1985 1 29,05 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

336/10 Rozbrusovačka 1985 1 47,80 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

338/10 Dlabačka 1985 1 43,15 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

350 Záclony 1991 23,7 129,80 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

351 Záclony 1991 42,1 104,79 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

352 Záclony 1991 33,8 173,90 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

37 Vajíčka z plast. 2003 1 3,59 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

413/19 Akordeón Junior  1987 1 77,34 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

424 Rebrík 1991 1 16,10 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

499/19 Sieť volejbalová 1996 1 46,87 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

5 Pokladnička 1965 1 2,32 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

52/19 Xylofón sopánový 1968 1 19,58 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

527/19 Kostými TO - I. etapa 2001 1 394,13 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

528/19 Kostými TO - 2. etapa 2001 1 1040,83 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

53/19 Xylofón altový 1968 1 21,58 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

534/10 Žehliaca doska 2004 1 21,58 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

55/19 Zvonkohra altová 1968 1 18,26 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

56/19 Metalofón altový 1968 1 35,19 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

594/10A Windows XP HOME 2004 1 122,98 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

594/10B Windows XP HOME 2004 1 122,98 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

618/10 Hasiací prístroj S5 2005 1 124,43 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

62/2 Zvonček na bicykel  2003 1 2,54 0 nefunkčné, 
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zastaralé 

620/10 Reproduktor P 5800 2005 1 99,55 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

623/10 OEM OFFICE SB 2005 1 345,18 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

624/10A OEM WINDOWS XP 2005 1 146,02 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

624/10B OEM WINDOWS XP 2005 1 146,02 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

624/10C OEM WINDOWS XP 2005 1 146,02 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

624/10D OEM WINDOWS XP 2005 1 146,02 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

629/10 XD karta 512 MB 2006 1 88,43 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

657/10A Popolnica 2006 1 44,81 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

657/10B Popolnica 2006 1 44,81 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

657/10C Popolnica 2006 1 44,81 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

67/19 Metalofón sopránový 1968 1 16,80 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

766 Mobilný telefón LG Optimus 2014 1 133,88 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

7-742/10/19 Harmonika 1974 1 217,75 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

7-742/11/19 B - tuba 1975 1 133,11 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

7-742/17/19 Akordeón CHORÁL 1985 1 331,94 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

7-742/8/19 F - heligon 1971 1 112,86 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

80 Montérková súprava 2009 1 28,55 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

94/19 Baratón 1972 1 67,05 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

95/19A Krídlovka 1972 1 36,18 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

95/19B Krídlovka 1972 1 36,18 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

95/19C Krídlovka 1972 1 36,18 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

95/19D Krídlovka 1972 1 36,18 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

98/19 Malý bubon 1972 1 29,54 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

54/1 Metalofón sopránový 1987 1 16,43 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

259 Hodinky PRIM 1982 1 9,93 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

333/10 Zrovnávačka 1985 1 160,00 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

471/19 Metronóm 1994 1 31,87 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

522/19 Metronóm 2001 1 36,51 
0 nefunkčné, 

zastaralé 

66/19 Metalofón sopránový 1968 1 18,26 
0 nefunkčné, 

zastaralé 
   
SPOLU: 5 836,30€ 
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Príloha č. 8 

Centrum voľného času OLYMP, Francisciho 635/10, 054 01 Levoča 
Inventárne 

číslo: 
Druh majetku Rok 

nadobud
. 

ks OC v € ZC v € Dôvod 
vyradenia 

3520 Obuv športová 2018 1 53,90 53,90 opotrebovaná 
3377 Kulma Roventa 2010 1 41,18 41,18 nefunkčná 
3174 Stolička Prestige 2002 1 46,80 46,80 poškodená 

10822-
10824 

Sada štartovných čísel   2006 3 27,87 27,87 Poškodené, 
neúplné 

3477 Trampolína Spartan 2014 1 379,19 379,19 poškodená 
3279 Predlžovačka 2008 1 18,59 18,59 nefunkčná 
3384 Kamera Panasonic 2010 1 259,00 259,00 nefunkčná 
3412 Videoprojektor EPSON 2011 1 299,00 299,00 pokazený 
3413 Fotoaparát Panasonic 2011 1 246,41 246,41 nefunkčný 
3523 Lyžiarska bunda 2018 1 111,99 111,99 opotrebovaná 
11347 Predlžovacia  šnúra 2008 1  6,77  6,77  stratená  
3419 Aku uťahovačka 2011  1 137,00  137,00  nefunkčná  
3447 Ozvučovací systém IBIZA 2012 1 840,00  840,00  pokazený  
3494 Hádzan. bránka + sieť 2016 1 462,00 462,00 LL - 

poškodená 
3118 Fax Panasonic 2002 1 331,64 331,64  

                     Spolu:          3 261,34 € 
 
 


