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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. 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 právoplatným 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. 

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

MZ schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj nehnuteľností v lok. Krupný jarok, k. ú. Levoča, a to 
pozemkov: 

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 

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. 
T: 31.12.2020 

 Príjem: 888 768 eur 
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Ukončenie nájmu bytu: 

2. Dňa 12.10.2020 mesto Levoča požiadala p. Erika Šimoničová s manž. Miroslavom Šimoničom o ukončenie nájmu 
2- izb. bytu na adrese Levočské Lúky č. 26. Nájom chcú ukončiť dohodou (čím skôr). Keďže nájomná zmluva na byt 
Levočské Lúky 26/11 končí k 15.12.2020, je potrebné ukončiť nájom tohto bytu dohodou. 

Keďže mesto Levoča má viacerých záujemcov o nájom dvojizbového nájomného bytu, majetkové oddelenie súhlasí 
s ukončením nájmu bytu  dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy nového nájomcu.   

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

Primátor mesta schvaľuje ukončenie nájmu dvojizbového bytu č. 11, nachádzajúceho sa na 1. poschodí bytového 
domu súp. č. 3267 na adrese Levočské Lúky č. 26 v Levoči, založeného nájomnou zmluvou č. 19572/SMM/11/11 zo 
dňa 10.06.2011 medzi Mestom Levoča ako prenajímateľom a  p. Erikou Šimoničovou, nar. 10.05.1985, trvale bytom 
Levočské Lúky č. 26 s manž. Miroslavom Šimoničom, nar. 04.06.1983, trvale bytom Nad tehelňou č. 38, Levoča,  
ako nájomcom, a to dohodou ku dňu účinnosti nájomnej zmluvy s novým nájomcom.  
T: 15.11.2020 

Pridelenie bytu: 

3. Mesto Levoča bude disponovať voľným 2-izbovým bytom č. 11, na adrese Levočské Lúky č. 26, Levoča.   

Zoznam uchádzačov o pridelenie bytu podľa dátumu podania žiadosti: 

- Pani Otília Holubová, nar. 14.02.1991 a manžel Viktor Holub, nar. 17.04.1985, obaja trvale bytom Poľná 40, 
Levoča požiadali mesto Levoča o pridelenie 2 bytu. V súčasnosti bývajú u svokry so svojimi 3 deťmi (spolu 11 
ľudí). V žiadosti uvádza, že nemajú k dispozícii kúpeľňu a svokra ich vyhadzuje z domu. Menovaná je poberateľkou 
invalidného dôchodku a rodičovského príspevku, manžel poberá invalidný dôchodok (spolu príjem cca 855 eur). Dlh 
na TKO: 230,25 eur 
 (žiadosť podaná dňa 01.03.2019) 

- Pani Dana Polláková, nar. 09.01.1986, trvale bytom Nad tehelňou 41, Levoča požiadala mesto Levoča o pridelenie 
2 až 3-izbového bytu. Toho času býva so svojimi 7 deťmi v zariadení núdzového bývania v SNV. Menovaná je 
zamestnaná v Spišskej katolíckej charite s príjmom cca. 390 eur + výživné na deti v sume cca. 308 eur. Dlh na TKO: 
412,30 eur  
(žiadosť podaná dňa 05.04.2019) 

- Pani Sára Polláková, nar. 19.04.1998, trvale bytom Nová 71, Levoča s manželom Miroslavom Pollákom, trvale 
bytom Poľná 36, Levoča požiadali mesto Levoča o pridelenie 2 prípadne 1-izbového bytu. V súčasnosti bývajú s 2 
deťmi u sestry spolu s ďalšími 7 ľuďmi. V žiadosti uvádzajú, že v domácnosti sú časté hádky kvôli deťom 
a financiám spojených s bývaním, čo zlé vplýva na psychiku ich detí.  P. Polláková v auguste 2020 poberala 
rodičovský príspevok a manžel vraj pracuje, ale aktuálne doklady nedoložili. Dlh na TKO: 99,13 eur 
 (žiadosť podaná dňa 29.04.2019) 

- Pán Tomáš Pišta, nar. 11.05.1997, trvale bytom Špitálska 37, Levoča požiadal mesto Levoča o pridelenie 2 
prípadne 1-izbového bytu. V súčasnosti býva so svojou priateľkou a synom u svojich rodičov spolu so svojimi 
súrodencami (spolu 7 ľudí, dom so 4 izbami). V žiadosti uvádza, že v dome býva veľa ľudí a chceli by sa 
osamostatniť. Žiadateľ je od 8/2019 živnostník a priateľka poberá rodičovský príspevok. Dlh na TKO: rok 2020: 
25,07 eur 
(žiadosť podaná dňa 13.01.2020)  

- Pani Eva Poláková, nar. 17.12.1974, trvale bytom Nad tehelňou 41, Levoča požiadala mesto Levoča o pridelenie 2 
prípadne 1-izbového bytu. V súčasnosti býva so svojim synom u sestry (spolu 10 ľudí), v byte bývajú aj rodičia 
žiadateľky. V žiadosti uvádza, že so súrodencami má zlé vzťahy. Stále sa spolu hádajú a vyhadzujú ju z bytu. 
Menovaná je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi cca 290 eur. Dlh na TKO rok 2020: 50,14 eur. 
 (žiadosť podaná dňa 28.02.2020) 

- Pani Daniela Čonková, nar. 28.02.1977, trvale bytom Levočské Lúky č. 27, Levoča požiadala mesto Levoča 
o pridelenie 2–izbového väčšieho nájomného bytu. V súčasnosti býva s 2 deťmi a 1 vnúčaťom v jednoizbovom 
nájomnom byte na adrese Levočské Lúky č. 27. V žiadosti uvádza, že deti sú už skoro dospelé, tak 1–izbový byt im 
nepostačuje. Menovaná je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi cca. 260 eur a syn pracuje na dohodu. Dlh na TKO 
rok 2020: 40,21 eur. 
 (žiadosť podaná dňa 06.07.2020) 
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- Pani Marcela Lacková, nar. 05.07.1983 trvale bytom Nad tehelňou 41, Levoča s manž. Miroslavom Lackom, nar. 
13.02.1985, trvale bytom Levoča požiadali mesto Levoča o pridelenie  2-izbového bytu. V súčasnosti s 3 deťmi 
bývajú u rodičov p. Lackovej v 1-izbovom byte. Menovaná je onkologická pacientka, chodí do Košíc na liečbu 
radiojódom, kde po podaní tejto látky musí byť určité dni izolovaná od rodiny a iných ľudí. Menovaná poberá 
invalidný dôchodok cca. 300 eur a manžel nepracuje. 
(žiadosť podaná dňa 13.07.2020) 

- Pán Radoslav Kaleja, nar. 01.01.1995 s manž. Máriou Kalejovou, nar. 12.12.1998, obaja trvale bytom Železničný 
riadok 23, Levoča požiadali mesto Levoča o pridelenie 2 prípadne 1-izbového bytu. V súčasnosti bývajú u rodičov 
v 3–izbovom byte, spolu ich býva 9 ľudí. V žiadosti uvádzajú, že v domácnosti sú časté hádky, nezhody, vzťahy 
majú narušené. Sú poberatelia dávky hmotnej núdze a p. Kaleja pracuje na dohodu. Dlh na TKO spolu s rodičmi: 
175,49 eur. 
 (žiadosť podaná dňa 29.07.2020) 

- Pani Jana Gažiková, nar. 23.04.1987, trvale bytom Špitálska 44 s manž. Vojtechom Gažikom, nar. 07.04.1985,  
bytom Levoča požiadali mesto Levoča o pridelenie 2-izbového bytu. V súčasnosti bývajú s 3 deťmi u rodičov 
v jednej izbe a otec je invalidný dôchodca (spolu 9 ľudí). P. Gažíková poberá rodičovský príspevok vo výške 270 eur 
a manžel neuviedol žiadny príjem. 
(žiadosť podaná dňa 13.01.2020)  

- Pani Zuzana Vaškebová, nar. 25.02.1980, trvale bytom Levočské Lúky č. 27, Levoča požiadala mesto Levoča 
o pridelenie 2–izb. väčšieho nájomného bytu. V súčasnosti býva s 8 deťmi v jednoizbovom nájomnom byte na adrese 
Levočské Lúky č. 27. V žiadosti uvádza, že deti navštevujú školu, nemajú priestor na učenie, a musia spať na zemi, 
jednoizbový byt je pre nich nepostačujúci. Menovaná je poberateľkou dávky v hmotnej núdzi cca. 522 eur. Dlh na 
TKO rok 2020: 106,32 eur (sťahuje sa jej mesačne z dávky). 
(žiadosť podaná dňa 06.08.2020) 

- Pán René Polák, nar. 17.03.1997, trvale bytom Predmestie č. 33 Levoča požiadal mesto Levoča o pridelenie 2 
prípadne 1-izbového bytu. V súčasnosti bývajú s priateľkou a 2 deťmi u rodičov. V žiadosti uvádza, že s rodičmi 
majú časté hádky a iné problémy, byt žiadajú hlavne kvôli deťom. P. Polák je zamestnaný a družka poberá 
rodičovský príspevok. Spolu príjem cca. 1 000 eur. 
(žiadosť podaná dňa 07.08.2020)  

- Pán Jozef Čonka, nar. 28.12.1993, trvale bytom Levočské Lúky č. 26 Levoča požiadal mesto Levoča o pridelenie 2 
prípadne 3-izbového bytu. V súčasnosti bývajú s priateľkou a 3 deťmi u rodičov (v 2–izb. nájomnom byte spolu 7 
ľudí). V žiadosti uvádza, že byt pre toľkých ľudí je malý. P. Čonka pracuje na dohodu a družka poberá rodičovský 
príspevok 270 eur. 
(žiadosť podaná dňa 18.08.2020)  

Mesačná platba za nájomné a služby spojené s užívaním bytu je cca. 70 eur (+ zabezpečenie paliva na vykurovanie) 
+ mesačná platba za el. energiu vo výške cca. 40 eur.  

Odd. majetkové necháva na zvážení mestskej rady a primátora mesta, v akom poradí bude pridelený nájomný byt.      

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

Primátor mesta schvaľuje pridelenie dvojizbového bytu č. 11, nachádzajúci sa  na I. poschodí bytového domu, súp. 
č. 3267 na adrese Levočské Lúky č. 26 v Levoči pre p. ........................................., nar. ..........................., trvale bytom 
..............................., .........., na dobu určitú – 1 rok, s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a dodržania 
ustanovení nájomnej zmluvy. 
V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený ako druhému v poradí p. 
...................................., nar. ......................., trvale bytom ..............................  ............, na dobu určitú - 1 rok, 
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.  

V prípade nepodpísania nájomnej zmluvy a neprevzatia nájomného bytu bude byt pridelený ako tretiemu v poradí p. 
...................................., nar. ......................., trvale bytom ..............................  ............, na dobu určitú - 1 rok, 
s účinnosťou po uvoľnení bytu doterajším nájomcom a dodržania ustanovení nájomnej zmluvy.  
T: 15.11.2020   

 

 
Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 16.10.2020 


