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Predaj nehnuteľností: 

1.V súvislosti s prípravou územia v lokalite Krupný jarok na realizáciu stavby „LEVOČA - IBV KRUPNÝ 
JAROK – I. ETAPA“a výberom spôsobu predaja stavebných pozemkov konkrétnym záujemcom o výstavbu 
rodinných domov mesto dospelo k rozhodnutiu, že najvhodnejšou formou bude predaj pozemkov formou obchodnej 
verejnej súťaže, vyhlásenej spoločnosťou Lesy mesta Levoča, spol. s. r. o. (ďalej aj ako „spol. LML“). Výhodou tejto 
formy je predovšetkým skutočnosť, že zrealizovaním predaja 28 stavebných pozemkov sa mesto nestane platcom 
dane z pridanej hodnoty. V opačnom prípade, t. j. ak by tieto pozemky predávalo priamo mesto, by bolo mesto 
nútené registrovať sa ako platca DPH, čím by došlo k výrazným komplikáciám pri čerpaní cudzích zdrojov (zo 
štátneho rozpočtu SR a fondov EÚ) na realizáciu investičných akcií. Navyše mesto by sa stalo aj platcom DPH pri 
správe svojho bytového fondu. S tým spojený nárast nákladov by bolo preto nevyhnutné aspoň čiastočne 
kompenzovať rôznymi opatreniami, o. i. aj zvýšením nájomného. 

Pozemky, ktoré budú zastavané technickou infraštruktúrou (prístupová komunikácia, chodník, verejné osvetlenie, 
VN a NN rozvody elektrickej energie, vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, rozvody STL plynovodu 
a slaboprúdové rozvody) ostávajú vo vlastníctve mesta, aby tak mesto mohlo v súlade s platným stavebným 
povolením realizovať výstavbu tejto technickej infraštruktúry, a to buď z vlastných zdrojov, alebo v spolupráci 
s budúcimi vlastníkmi či správcami jednotlivých sietí. 

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 lokalite Krupný jarok a prevádzané nehnuteľnosti budú predmetom ďalšieho predaja formou obchodnej 
verejnej súťaže, vyhlásenej kupujúcim na účel výstavby rodinných domov v rámci IBV Krupný jarok, čím dôjde 
k rozvoju Mesta Levoča predovšetkým v oblasti sociálnych potrieb. 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 mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj 28 pozemkov v IBV Krupný jarok 
s celkovou výmerou 18 516 m2 pre spol. Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. za kúpnu cenu 48 eur / m2. Táto kúpna cena 
je tvorená súčtom nadobúdacej ceny pozemkov (15 eur / m2), predpokladanými obstarávacími cenami výstavby 
technickej infraštruktúry v tejto IBV, vychádzajúcimi z rozpočtov jednotlivých stavebných objektov (el. prípojky: 
15 000 eur, dažďová kanalizácia: 130 000 eur, rozvody STL plynovodu: 75 000 eur, verejné osvetlenie: 65 000 eur, 
prístupová komunikácia a chodník: 400 000 eur, spolu 685 000 eur), t. j. 37 eur / m2 stavebného pozemku, 
a nákladmi na splácanie úveru (úrok), ktorý mesto aktuálne čerpá v súvislosti s prípravou tejto IBV. 

Kúpna cena nebude splatná celá naraz, ale bude uhrádzaná priebežne tak, ako bude spol. LML predávať jednotlivé 
stavebné pozemky s tým, že kúpna cena za každý jednotlivý pozemok bude musieť byť pripísaná na účet mesta 
najneskôr do 15 dní od jej obdŕžania predávajúcim (t. j. spol. LML). 

Po nadobudnutí vlastníctva predmetných nehnuteľností spol. LML už ako ich vlastník vyhlási obchodnú verejnú 
súťaž (ďalej aj ako „OVS“) na predaj 28 stavebných pozemkov za kúpnu cenu min. 58,00 eur/m2, z ktorej po predaji 
pozemkov konečným záujemcom odvedie DPH vo výške 20%, t. j. min. 9,67 eur. Rozdiel medzi kúpnou cenou pri 
predaji pozemkov pre spol. LML (48,00 eur / m2) a minimálnou kúpnou cenou pre záujemcov o výstavbu rodinných 
domov (57,60 eur / m2) tvorí daň z pridanej hodnoty a nie zisk spoločnosti LML. 

Návrh na vyhlásenie OVS tvorí prílohu č. 1 k tejto dôvodovej správe a jeho podstatnými náležitosťami by mali o. i. 
byť aj tieto body: 
 Obmedzenie účastníkov OVS na fyzické osoby – nepodnikateľov; 
 Každý účastník OVS môže podať len jeden návrh kúpnej zmluvy, v ktorom vyšpecifikuje najviac 3 pozemky, 

o ktorých kúpu má záujem; 
 Každý účastník OVS bude povinný zložiť na účet vyhlasovateľa finančnú zábezpeku vo výške 5 000 eur; 
 Súťažné návrhy, doručené vyhlasovateľovi v rámci tejto OVS bude vyhodnocovať 6-členná komisia, 

pozostávajúca z troch členov dozornej rady spoločnosti Lesy mesta Levoča, spol. s. r. o. a ďalších troch členov 
nominovaných a schválených Mestským zastupiteľstvom v Levoči.; 

 Kritériom vyhodnocovania návrhov kúpnych zmlúv bude najvyššia ponúknutá cena za predmet kúpy; 
 Kúpna zmluva bude obsahovať záväzok kupujúceho získať právoplatné rozhodnutie o povolení stavby do 12 

mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy a získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie na túto stavbu do 36 
mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení stavby; 

 Dojednanie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 eur pre prípad, ak účastník OVS nesplní niektorý zo záväzkov, 
uvedených v predchádzajúcom bode. 

Cieľom takto nastavených kritérií OVS je predaj stavebných pozemkov fyzickým osobám – pokiaľ možno reálnym 
záujemcom o výstavbu rodinných domov, ktorí zrealizujú svoj zámer v čo najkratšom čase. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: Návrh nebol prerokovaný v MK. 
Stanovisko MR: MR súhlasí s návrhom na uznesenie.    
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MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľností v lok. Krupný jarok, k. ú. Levoča, a to 
pozemkov: 

Parc. č. 
KN-C  

Druhp
ozem. 

Výmera 
v m2 

Parc. č. 
KN-C 

Druh 
pozem. 

Výmera 
v m2 

Parc. č. 
KN-C 

Druh 
pozem. 

Výmera 
v m2 

Parc. č. 
KN-C 

Druh 
pozem. 

Výmera 
v m2 

2878/8 zast. pl. 699 2878/15 zast. pl. 677 2878/22 zast. pl. 550 2878/29 zast. pl. 940 

2878/9 zast. pl. 590 2878/16 zast. pl. 608 2878/23 zast. pl. 592 2878/30 zast. pl. 631 

2878/10 zast. pl. 590 2878/17 zast. pl. 727 2878/24 zast. pl. 601 2878/31 zast. pl. 679 

2878/11 zast. pl. 590 2878/18 zast. pl. 605 2878/25 zast. pl. 624 2878/32 zast. pl. 684 

2878/12 zast. pl. 677 2878/19 zast. pl. 604 2878/26 zast. pl. 628 2878/33 zast. pl. 678 

2878/13 zast. pl. 615 2878/20 zast. pl. 785 2878/27 zast. pl. 696 2878/34 zast. pl. 617 

2878/14 zast. pl. 703 2878/21 zast. pl. 602 2878/28 zast. pl. 704 2878/35 zast. pl. 820 

spolu s výmerou 18 516 m2 pre spol. Lesy mesta Levoča, spol. s r. o., Novoveská cesta 33, Levoča, SR, IČO: 
31 693 377 za kúpnu cenu 48,00 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 lokalite Krupný jarok a prevádzané nehnuteľnosti budú predmetom 
ďalšieho predaja formou obchodnej verejnej súťaže, vyhlásenej kupujúcim na účel výstavby rodinných domov 
v rámci IBV Krupný jarok, čím dôjde k rozvoju Mesta Levoča predovšetkým v oblasti sociálnych potrieb. 

Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy sú:  
 Prevod vlastníckeho práva k Predmetu kúpy z predávajúceho do výlučného vlastníctva kupujúceho v celosti; 
 Záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za Predmet kúpy vo výške 48,00 eur za 1m² 

Predmetu kúpy, čo za celkovú výmeru Predmetu kúpy 18 516 m2 predstavuje sumu 888 768,00 eur (slovom: 
osemstoosemdesiatosemtisícsedemstošesťdesiatosem eur). Predávajúci nie je platcom DPH. Celková kúpna 
cena sa skladá z kúpnej ceny jednotlivých pozemkových parciel tvoriacich Predmet kúpy nasledovne:  

poradové 
číslo 
pozemku 

parcelné 
číslo pozemku 
KN-C 

druh 
pozemku 

výmera 
pozemku v 
m2 

Výška kúpnej 
ceny v eur za 1 
m2 pozemku 

Výška kúpnej 
ceny za celý 
pozemok v eur  

1. 2878/8 zast. pl. a nádvorie 699 48 33 552 

2. 2878/9 zast. pl. a nádvorie 590 48 28 320 

3. 2878/10 zast. pl. a nádvorie 590 48 28 320  

4. 2878/11 zast. pl. a nádvorie 590 48 28 320 

5. 2878/12 zast. pl. a nádvorie 677 48 32 496 

6. 2878/13 zast. pl. a nádvorie  615 48 29 520 

7. 2878/14 zast. pl. a nádvorie 703 48 33 744 

8. 2878/15 zast. pl. a nádvorie 677 48 32 496 

9. 2878/16 zast. pl. a nádvorie 608 48 29 184 

10. 2878/17 zast. pl. a nádvorie  727 48 34 896 

11. 2878/18 zast. pl. a nádvorie  605 48 29 040 

12. 2878/19 zast. pl. a nádvorie  604 48 28 992 

13. 2878/20 zast. pl. a nádvorie  785 48 37 680 

14. 2878/21 zast. pl. a nádvorie  602 48 28 896 

15. 2878/22 zast. pl. a nádvorie  550 48 26 400 

16. 2878/23 zast. pl. a nádvorie  592 48 28 416 

17. 2878/24 zast. pl. a nádvorie  601 48 28 848 

18. 2878/25 zast. pl. a nádvorie  624 48 29 952  

19. 2878/26 zast. pl. a nádvorie  628 48 30 144 

20. 2878/27 zast. pl. a nádvorie  696 48 33 408 

21. 2878/28 zast. pl. a nádvorie  704 48 33 792 

22. 2878/29 zast. pl. a nádvorie  940 48 45 120 

23. 2878/30 zast. pl. a nádvorie  631 48 30 288 

24. 2878/31 zast. pl. a nádvorie  679 48 32 592 

25. 2878/32 zast. pl. a nádvorie  684 48 32 832 
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26. 2878/33 zast. pl. a nádvorie  678 48 32 544 

27. 2878/34 zast. pl. a nádvorie  617 48 29 616 

28. 2878/35 zast. pl. a nádvorie  820 48 39 360  

 Záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za Predmet kúpy po častiach, a to vždy do 15 dní 
odo dňa, v ktorom predávajúci príjme kúpnu cenu za predaj každej individuálnej pozemkovej parcely 
tvoriacej Predmet kúpy tretej osobe.  

 Prehlásenie zmluvných strán, že kupujúci Predmet kúpy nadobúda do vlastníctva za účelom jeho ďalšieho 
predaja individuálnym záujemcom o výstavbu rodinných domov v súlade s Územným plánom mesta Levoča.   

 Záväzok kupujúceho predávať jednotlivé pozemkové parcely tvoriace Predmet kúpy individuálnym 
záujemcom o výstavbu rodinných domov formou obchodnej verejnej súťaže v zmysle §281 až 288 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., ktorej obsah a podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej 
zmluvy ako Príloha č. 1 a ktorá je pre kupujúceho záväzná.     

T: 31.12.2020 
 Príjem: 888 768 eur 

Zmluva o zriadení vecného bremena:  

2. V súvislosti so stavbou: „IBV Za Sédriou“ bola dňa 05.05.2014 uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi mestom Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a vlastníkmi nehnuteľností 
nachádzajúcimi sa v lok. ul. Za Sédriou ako budúcimi oprávnenými z vecného bremena. Predmetom tejto dohody bol 
záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena s nasledovným obsahom:      
a) strpieť na slúžiacich pozemkoch trvalé uloženie a prevádzku podzemných inžinierskych sietí a to: dažďovej 

a splaškovej kanalizácie; vodovodného a požiarneho potrubia, VN a NN rozvodov, káblu verejného osvetlenia, 
plynového potrubia, telekomunikačných rozvodov, optického káblu a stavby AT stanice, ktorá je riešená ako 
podzemná stavba;  

b) strpieť vstup, prechod a prejazd osôb a vozidiel za účelom výstavby a nasl. vykonávania opráv, úprav, údržby 
a rekonštrukcie podzemných inžinierskych sietí a podzemnej stavby AT stanice; 

c) strpieť vstup a prejazd motorových vozidiel v prospech oprávnených z vecného bremena; 
d) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena vo výkone ich    práv a povinnosti z vecného 

bremena; 
v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, so zriadením vecného bremena na dobu neurčitú, za odplatu vo výške 10 
eur/m2 záberu,  v súlade s ustanovením § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

Na podklade Rozhodnutia Okresného úradu Levoča, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LE-OSZP-
2014/000476-008/FB zo dňa 11.08.2014 boli zrealizované vodné stavby: „SO 03 Vodovodné rozvody, SO 04 AT 
stanica, SO 05 Kanalizácia“. Mestu bol doručený geometrický plán na zriadenie vecného bremena.            

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

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „IBV Za Sédriou“ zriadenie vecného bremena v prospech Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s., IČO: 36 485 250, so sídlom: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad ako oprávnenej 
z vecného bremena, spočívajúceho v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena: 
- trpieť na pozemkoch nachádzajúcich sa v katastrálnom území Levoča, v lok. ul. Za sédriou v Levoči: parc. č. KN-

C 8267/44, parc. č. KN-C 1266/1 a parc. č. KN-C 1268/1 („slúžiace pozemky“) existenciu a užívanie vodných 
stavieb: „SO 03 Vodovodné rozvody, SO 04 AT stanica, SO 05 Kanalizácia“ v rozsahu podľa geometrického 
plánu č. 4335826-13/2020 vyhotoveného dňa 21.04.2020 Vladimírom Čechom - GEOPLUS, IČO: 43356826, 
s miestom podnikania 05304 Studenec 38;   

- trpieť vstup a prechod osôb, vjazd a prejazd dopravných prostriedkov a technických zariadení  oprávneného z 
vecného bremena alebo ním poverených osôb, za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania 
porúch a rekonštrukcie vodných stavieb, vrátane údržby ochranného pásma; 

- rešpektovať pásma ochrany v zmysle ust. § 19, ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch 
a verejných kanalizáciách v platnom znení; 

- zdržať sa konania, ktoré môže obmedziť prístup k vodným stavbám a konania, ktoré môže poškodiť alebo ohroziť 
technický stav vodných stavieb alebo ich prevádzku, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods. 2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 
znení.      
T: 31.05.2021 

 Príjem: 0 eur  

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 23.10.2020 


