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Predaj nehnuteľností: 

1. Dňa 10.03.2021 bola mestu doručená žiadosť Mgr. Zuzany Kešeľákovej, týkajúca sa majetkoprávneho 
vysporiadania nehnuteľnosti, konkrétne pozemku pri stavbe rodinného domu v jej výlučnom vlastníctve. Svoju 
žiadosť odôvodňuje tým, že v minulosti nadobudla nehnuteľnosti (rodinný dom a pozemky) na Krivánskej ulici 
kúpou od ich predchádzajúcich vlastníkov. Tieto nehnuteľnosti boli v čase kúpy oplotené tak ako sú aj 
v súčasnosti a umiestnenie oplotenia sa odvtedy nezmenilo. 

Ako žiadateľka ďalej uvádza, v súvislosti s prebiehajúcim konaním o povolenie užívania ďalšej stavby na 
pozemku v jej vlastníctve ju upozornil geodet, ktorý tam vykonával merania, že tu s veľkou pravdepodobnosťou 
dochádza užívaniu aj časti pozemku vo vlastníctve mesta. Žiadateľka si teda ihneď dala vyhotoviť geometrický 
plán na oddelenie pozemku, ktorý je prílohou žiadosti. Podľa tohto plánu je výmera takto oddeleného pozemku 82 
m2.Pri miestnej obhliadke sa potvrdila skutočnosť, že predmetný pozemok sa nachádza za oplotením 
nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľky pozdĺž chodníka pre peších pri komunikácii I/18 na Popradskej ceste 
v Levoči. 

Tento predaj je možné schváliť v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, ktoré ako zákonnú výnimku z postupu pri prevode nehnuteľností umožňuje schváliť predaj 
„pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“. 

Podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení minimálna 
výška kúpnej ceny je 20 eur / m2.Navrhujeme MZ schváliť predaj predmetného pozemku pre Mgr. Zuzanu 
Kešeľákovú za kúpnu cenu 14 eur / m2 v súlade s Článkom 17, ods. 6 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení z dôvodu, že pozemok je dotknutý inžinierskymi sieťami a ich 
ochrannými pásmami (telekomunikačné oznamovacie vedenie spol. Slovak Telekom a elektrické vedenie spol. 
VSD, a. s.). 

V súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúcej zaplatiť mestu odplatu za 
neoprávnené užívanie pozemku za obdobie, počas ktorého tento pozemok neoprávnene užívali, inak za obdobie 2 
rokov spätne pred dňom prevodu vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok.   

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

MZ schvaľuje predaj nehnuteľnosti v k. ú. Levoča, a to pozemku parc. č. KN-C 2428/10 – zast. pl. s výmerou 
82 m2,oddeleného od pozemku parc. č. KN-E 7164/2 – zastavaná plocha s výmerou 6 023 m2na podklade 
Geometrického plánu č. 43356826-09/2021, vypracovaného dňa 15.02.2021Vladimírom Čechom - GEOPLUS 
(IČO: 43356826), úradne overeného Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom dňa 02.03.2021 pod zn. 
G1-46/21,pre Mgr. Zuzanu Kešeľákovú, rod. Kešeľáková, nar. 01.02.1979, trvale bytom Okružná 1577/35, 
Levoča, SR v celosti (1/1) za kúpnu cenu 14 eur / m2v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení z dôvodu, že prevádzaný pozemok je z časti zastavaný stavbou 
oplotenia vo vlastníctve kupujúcej, ktorá nie je predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, a ostávajúca časť 
prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou rodinného domu súp. č. 886 vo výlučnom vlastníctve kupujúcej, keďže sa nachádza v jej bezprostrednom 
susedstve.   
T: 31.12.2021 

 Príjem: 1 476 eur  (kúpna cena 1 148 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 328 eur) 

2. Počas realizácie majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností na ul. Predmestie došlo k zisteniu, že vo 
viacerých prípadoch tu dochádza k neoprávnenému užívaniu pozemkov vo vlastníctve mesta. Mesto na túto 
skutočnosť upozornilo o. i. aj manželov Gibalovcov a manželov Kováčovcov, a vyzvalo ich na odstránenie 
tohto nezákonného stavu. Všetci oslovení súhlasili s kúpou takto užívaných pozemkov do ich vlastníctva 
a doručili mestu žiadosť o kúpu týchto pozemkov a na vlastné náklady vyhotovený geometrický plán. 

S predajom pozemkov podľa tohto geometrického plánu nesúhlasila p. Martina Boroviaková. V stanovisku, 
doručenom mestu dňa 12.04.2021 odôvodňuje svoj nesúhlas tým, že oddelený pozemok parc. č. KN-C 2674/6 
susedí s parcelou č. KN-C 2671 v jej vlastníctve, kde sa plánuje výstavba rodinného domu a je to jediný vstup na 
jej pozemok. Ako ďalej uvádza p. Boroviaková, v prípade predaja sa tým prístup na jej pozemok zúži, 
skomplikuje a obmedzí sa už plánované usadenie elektrickej prípojky, brány a bránky. Menovaná navrhla, aby sa 
vypracoval nový geometrický plán, v ktorom sa hranica predmetného pozemku upraví tak, aby to vyhovovalo aj 
jej potrebám. 
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Mesto následne oslovilo manželov Gibalovcov a predstavilo im návrh p. Boroviakovej, s ktorým menovaní 
súhlasili. Preto sa pristúpilo k vypracovaniu nového geometrického plánu, zohľadňujúceho požiadavky všetkých 
zúčastnených strán. P. Martina Boroviaková následne potvrdila, že s týmto upraveným riešením súhlasí a nemá 
k nemu iné výhrady. 

Tento predaj je možné schváliť v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení, ktoré ako zákonnú výnimku z postupu pri prevode nehnuteľností umožňuje schváliť predaj 
„pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“. 

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 pozemkov parc. č. KN-C 
2674/10 – zastavaná plocha s výmerou 26 m2 a KN-C 2675/10– záhrada s výmerou 163 m2 pre manž. Gibalovcov 
za kúpnu cenu 20 eur / m2 a predaj pozemkov parc. č. KN-C 2674/11 – zastavaná plocha s výmerou 23m2 a KN-
C 2675/1– záhrada s výmerou 204 m2 pre manž. Kováčovcov, tiež za kúpnu cenu 20 eur / m2. V súlade s Čl. 17, 
ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnej zmluvy záväzok kupujúcich zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie 
pozemku za obdobie, počas ktorého tento pozemok neoprávnene užívali, inak za obdobie 2 rokov spätne pred 
dňom prevodu vlastníckeho práva, vo výške 2 eurá/m2 /rok. 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR: MR o návrhu na uznesenie nehlasovala. 

a) MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Ul. Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc. č. KN-C 
2674/10 – zastavaná plocha s výmerou 26 m2 a KN-C 2675/10 – záhrada s výmerou 163 m2, pre p. Jozefa 
Gibalu, rod. Gibala, nar. 29.02.1956 a p. Máriu Gibalovú, rod. Kacejovú, nar. 13.03.1958, obaja trvale bytom 
Predmestie 45, Levoča, SR v celosti (1/1) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 20 eur / 
m2 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu, že prevádzané pozemky sú zastavané stavbou oplotenia a inými drobnými stavbami vo výlučnom 
vlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, a ostávajúca časť prevádzaných 
pozemkov tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 
rodinného domu súp. č. 779 v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich, keďže sa nachádzajú v jej 
bezprostrednom susedstve.   
T: 31.12.2021 

 Príjem: 4 536 eur (kúpna cena 3 780 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 756 eur) 

Stanovisko OM: OM súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK súhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR: MR o návrhu na uznesenie nehlasovala. 

b) MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. Ul. Predmestie, k. ú. Levoča, a to pozemkov parc. č. KN-C 
2674/11 – zastavaná plocha s výmerou 23 m2 a KN-C 2675/1 – záhrada s výmerou 204 m2, pre Ing. Jozefa 
Kováča, rod. Kováč, nar. 03.03.1952 a p. Zlaticu Kováčovú, rod. Krigovskú, nar. 30.10.1953, obaja trvale 
bytom Predmestie 47, Levoča, SR v celosti (1/1) do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za kúpnu cenu 20 
eur / m2 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení 
z dôvodu, že prevádzané pozemky sú zastavané stavbou oplotenia a inými drobnými stavbami vo výlučnom 
vlastníctve kupujúcich, ktoré nie sú predmetom zápisu do katastra nehnuteľností, a ostávajúca časť prevádzaných 
pozemkov tvorí priľahlú plochu, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 
rodinného domu súp. č. 2870 v bezpodielovom spoluvlastníctve kupujúcich, keďže sa nachádzajú v jej 
bezprostrednom susedstve.   
T: 31.12.2021 

 Príjem: 5 448 eur  (kúpna cena 4 540 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 908 eur) 

3. Mesto je vlastníkom pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočská  Dolina v Levoči – parc. č. KN-E 7013/1 – lesný 
pozemok, s výmerou 6 028 370 m2 (ďalej len ,,predmetný pozemok“). Stanislav Gallovič je vlastníkom pozemku 
parc. č. KN-C 6858/14 - trv. tr. porast s výmerou 399 m2, nachádzajúceho sa v susedstve predmetného pozemku. 
Menovaný sa stal vlastníkom tohto pozemku na základe darovacej zmluvy v júni 2020. 

Rodičia žiadateľa zrealizovali cca pred 15 rokmi na svojom pozemku a tiež na časti predmetného pozemku 
odvodnenie pozemkov a reguláciu vody zo studničiek, nachádzajúcich sa na predmetnom pozemku priamo do 
potoka. Odvodnenie je tvorené potrubím a  spojovacími skružami. Na predmetnom pozemku sa okrem potrubia 
nachádzajú dve spojovacie skruže. Menovaný nás požiadal o predaj časti predmetného pozemku, nachádzajúceho 
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sa za zadnou časťou jeho pozemku, s výmerou cca 310 m2, na ktorom je zrealizované odvodnenie. Menovaný 
v žiadosti uvádza, že realizácia odvodnenia predstavovala investíciu cca 5 500 eur. Od mesta neboli požadované 
žiadne finančné prostriedky. V mieste spojenia skruží drenážou je potrebná pravidelná údržba. Odvodnenie 
pomohlo 5 susedným pozemkom. Podľa vyjadrenia menovaného pozemok, ktorého je dnes vlastníkom bol 
ustavične zaplavovaný vodou zo studničiek a bolo veľmi obtiažne ho plnohodnotne užívať. K predmetnému 
pozemku nemali žiadateľovi rodičia žiadny právny vzťah. Podľa tvrdenia menovaného to vraj bola len ústna 
dohoda menovaného rodičov s mestom, na podklade čoho zrealizovali odvodnenie. Na časti predmetného 
pozemku sa tiež nachádza plechová búda vo vlastníctve menovaného, ktorá nemá pevné základy. 

V rámci spoločnej komunikácie menovaného s mestom vyjadril menovaný svoj záujem nadobudnúť hoci len 
menšiu časť požadovaného pozemku, s výmerou cca 165 m2 tak, aby sa zarovnala zadná hranica jeho pozemku 
s hranicou susedných pozemkov. Túto časť pozemku by využil na rozšírenie záhrady. 

Predmetný pozemok je lesným pozemkom, nachádzajúcim sa mimo zastavaného územia obce, t. j. v extraviláne. 
Spoločnosť Lesy mesta Levoča, spol. s r. o. ho užívajú ako nájomcovia na základe nájomnej zmluvy uzavretej 
dňa 28.02.2017 s mestom Levoča ako prenajímateľom. Odd. majetkové požiadalo spoločnosť Lesy mesta Levoča, 
spol. s r. o. o stanovisko k predmetnej veci. V stanovisku zo dňa 26.03.2021 je uvedené: ,,Predajom predmetnej 
časti pozemku môžu našej spoločnosti pri riešení hospodárenia vzniknúť ťažkosti, nakoľko už teraz je v danej 
lokalite nedodržané ochranné pásmo lesa v zmysle § 10, ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení. 
Z nášho pohľadu sme za to, aby bol zachovaný súčasný stav pozemku a naďalej zostal vo vlastníctve mesta 
v pôvodnej výmere.“ 

V prípade predaja by bolo možné postupovať v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, ktoré ako zákonnú výnimku z postupu pri prevode nehnuteľností umožňuje 
schváliť predaj „pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 
svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“.  

V zmysle Čl. 17, ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platom znení (ďalej len 
Zásady) lesné pozemky Mesta nie sú určené  na scudzenie s výnimkou prípadov, ak prevod vlastníctva lesného 
pozemku je nevyhnutne potrebný na účel: 
a) vysporiadania vlastníckeho práva k lesnému pozemku nachádzajúcemu sa pod existujúcou stavbou postavenou 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi alebo k nej priľahlému pozemku, alebo 
b) vysporiadania vlastníckeho práva k lesnému pozemku v súvislosti so stavbou plánovanou na lesnom pozemku, 

ktorá prispeje k zabezpečeniu plnenia úloh Mesta v záujme spoločenského a ekonomického rozvoja a zároveň 
takýto lesný pozemok bude určený na iné účely ako na plnenie funkcií lesov na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu štátnej správy lesného hospodárstva o jeho dočasnom vyňatí alebo trvalom vyňatí z plnenia funkcií 
lesov. Výmera prevádzaného lesného pozemku podľa prechádzajúcej vety tohto ustanovenia nesmie presiahnuť 
10 000 m2 . Minimálna východisková cena prevádzaného lesného pozemku podľa tohto ustanovenia nesmie byť 
nižšia ako cena určená znaleckým posudkom vypracovaným pre tento prípad na náklady nadobúdateľa.   
Podľa § 5, ods. 1 Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení k vyňatiu pozemku z plnenia funkcií lesov 
môže dôjsť len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch, najmä ak úlohy spoločenského a ekonomického 
rozvoja nemožno zabezpečiť inak. 

Podľa § 21, ods. 1 Zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkov 
v platnom znení v záujme zamedzenia drobenia poľnohospodárskych pozemkov, lesných pozemkov a v záujme 
ochrany viníc nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce možno pri prechode alebo prevode vlastníctva 
k nim postupovať len podľa tohto zákona. Podľa § 23, ods. 1 cit. zákona ak tento zákon neustanovuje inak, 
nemôže na základe právneho úkonu vzniknúť rozdelením jestvujúcich pozemkov uvedených v § 21, ods. 1 
pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok. Podľa ustanovenia § 24, ods. 3, písm. d) cit. zákona 
platí, že  sa podľa ust. § 23 nepostupuje, ak ide o pozemok, na ktorom sa majú zriadiť záhrady v území určenom 
územným plánom obce na záhradkárske a rekreačné účely.  

Podľa územného plánu zóny Levočská Dolina sú pozemok parc. č. KN-C 6858/14 aj časť predmetného pozemku 
požadovaného na predaj (cca 165 m2 ) označené ako plochy zmiešanej zástavby, určené na účel: rodinné domy, 
rekreačné chaty, záhradky. V prípade predaja, v súlade s Čl. 17, ods. 3 Zásad bude obsahom kúpnej zmluvy 
záväzok kupujúceho zaplatiť mestu odplatu za neoprávnené užívanie pozemku za obdobie, počas ktorého tento 
pozemok neoprávnene užíval (t. j. od júla 2020), vo výške 2 eurá/m2 /rok.   

Stanovisko OM: OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK nesúhlasí s návrhom na uznesenie.      
Stanovisko MR: MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie.      
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a) MZ schvaľuje zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina - časť parcely č. 
KN-E 7013/1 – lesný pozemok, s výmerou cca 310 m2, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu 
pre Stanislava Galloviča, rod. Gallovič, nar. 16.02.1984, trvale bytom Francisciho 1649/3, 054 01 Levoča, 
SR; za kúpnu cenu určenú  znaleckým posudkom vypracovaným na náklady žiadateľa,  v súlade s ustanovením 
§ 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného 
pozemku je zastavaná stavbou odvodnenia pozemkov a regulácie vody zo studničiek, nachádzajúcich sa na 
pozemku parc. č. KN-E 7013/1 priamo do potoka vo vlastníctve kupujúceho, ktorá nie je  predmetom zápisu do 
katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
O vyňatie prevádzaného pozemku z plnenia funkcií lesov požiada žiadateľ príslušný orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva a bude znášať poplatky s tým spojené. Mesto žiadateľovi poskytne súhlas s týmto vyňatím. 
T: 31.12.2021 

 Príjem: podľa znaleckého posudku, podľa geometrického plánu + odplata 

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

b) MZ schvaľuje zámer predať pozemok v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočská Dolina - časť parcely č. 
KN-E 7013/1 – lesný pozemok, s výmerou cca 200 m2, ktorý bude oddelený na podklade geometrického plánu 
pre Stanislava Galloviča, rod. Gallovič, nar. 16.02.1984, trvale bytom Francisciho 1649/3, 054 01 Levoča, 
SR; za kúpnu cenu určenú  znaleckým posudkom vypracovaným na náklady žiadateľa,  v súlade s ustanovením 
§ 9a, ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu, že časť prevádzaného 
pozemku je zastavaná stavbou odvodnenia pozemkov a regulácie vody zo studničiek, nachádzajúcich sa na 
pozemku parc. č. KN-E 7013/1 priamo do potoka vo vlastníctve kupujúceho, ktorá nie je  predmetom zápisu do 
katastra nehnuteľností a ostávajúca časť prevádzaného pozemku tvorí priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou, nakoľko sa nachádza v jej bezprostrednom susedstve. 
O vyňatie prevádzaného pozemku z plnenia funkcií lesov požiada žiadateľ príslušný orgán štátnej správy lesného 
hospodárstva a bude znášať poplatky s tým spojené. Mesto žiadateľovi poskytne súhlas s týmto vyňatím. 
T: 31.12.2021 

 Príjem: podľa znaleckého posudku, podľa geometrického plánu + odplata 

4. Mestu Levoča bola dňa 22.3.2021 doručená žiadosť Mgr. art. Martina Kukuru za účelom odkúpenia 
pozemku parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou 206 m2 v lok. Nová ulica, k. ú. Levoča, ktorý sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností, ktorých vlastníkom je žiadateľ v podiele ½-ica. O kúpu pozemku má 
záujem z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania prístupu k pozemku KN-C 449/1 a plánovanej obnovy staticky 
narušených objektov postavených na pozemku parc. č. KN-C 449/3 a parc. č. KN-C 449/4.  

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zák. 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, ktorý bude 
schválený 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 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 30 eur/m2, a to na výstavbu zariadenie podnikateľského charakteru v k. ú. Levoča.  

Stanovisko OM: OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie z dôvodu, že na cit. pozemku sú uložené 
inžinierske siete: elektrický kábel 22kV a ochranné pásmo vodovodu DN 100.  
Stanovisko MK: MK nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR: MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie.     

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku v lok. Nová ulica, k. ú. Levoča,                           
parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou 206 m2 pre Mgr. art. Martina Kukuru, rod. Kukura, nar. 14.6.1980, 
bytom Za Hornádom č. 878/6, Spišská Nová Ves, v celosti, za kúpnu cenu 30 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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 449/1 a 
staticky narušených objektov postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 449/3 a parc. č. KN-C 449/4 vo 
vlastníctve žiadateľa, pričom na požadovanom pozemku je zrealizovaný aj prístup k jeho pozemku.  
T: 31.12.2021 

 Príjem:  6 180 eur  

 



6 

 

5. Mestu Levoča bola dňa 22.3.2021 doručená žiadosť Mgr. art. Martina Kukuru za účelom odkúpenia časti 
pozemku parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou (cca 100 m2) podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady, v lok. Nová ulica, k. ú. Levoča, ktorý sa nachádza v bezprostrednom 
susedstve nehnuteľností, ktorých vlastníkom je žiadateľ v podiele ½-ica. O kúpu pozemku má záujem z dôvodu 
majetkoprávneho vysporiadania prístupu k pozemku KN-C 449/1 a plánovanej obnovy staticky narušených 
objektov postavených na pozemku parc. č. KN-C 449/3 a parc. č. KN-C 449/4.  

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zák. 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, ktorý bude 
schválený 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 

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 30 eur/m2 na výstavbu zariadenie 
podnikateľského charakteru v k. ú. Levoča.  

Stanovisko OM: OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie z dôvodu, že na cit. pozemku sú uložené 
inžinierske siete: elektrický kábel 22kV a ochranné pásmo vodovodu DN 100.  
Stanovisko MK: MK nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR: MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie.     

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. Nová ulica k.ú. Levoča, t.j. 
časť pozemku parc. č. KN-C 2662/2 – zast. pl., s výmerou (cca 100 m2) podľa geometrického plánu, ktorý si dá 
vyhotoviť žiadateľ na vlastné náklady, pre Mgr. art. Martina Kukuru, rod. Kukura, nar. 14.6.1980, bytom Za 
Hornádom č. 878/6, Spišská Nová Ves, v celosti, za kúpnu cenu 30 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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve susedstve pozemku parc. č. KN-C 449/1 a 
staticky narušených objektov postavených na pozemkoch parc. č. KN-C 449/3 a parc. č. KN-C 449/4 vo 
vlastníctve žiadateľa, pričom na požadovanom pozemku je zrealizovaný aj prístup k jeho pozemku.  
T: 31.12.2021 

 Príjem:  3 000 eur 

6. Mestu Levoča bola dňa 12.11.2020 doručená žiadosť Jána Barbuša, Ulica Viktora Greschika č. 4, Levoča; 
Štefana Švarcára, Ulica Jána Francisciho č. 17, Levoča; Jána Babeja, Ulica Jána Francisciho č. 26, Levoča 
a Rudolfa Perscheho, Rozvoj č. 5, Levoča o odkúpenie pozemku v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča, a to časti 
pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl. s výmerou  podľa geometrického plánu, ktorý si dajú vyhotoviť na 
vlastné náklady (cca 18 m2 jeden pozemok), za účelom realizácie prístavby k jestvujúcim garážam, postavených 
na pozemkoch parc. č. KN-C 2868/72; parc. č. KN-C 2868/73; parc. č. KN-C 2868/74; parc. č. KN-C 2868/75; 
parc. č. KN-C 2868/76, ktorých vlastníkmi sú žiadatelia. Vlastníkom garáže na pozemku parc. č. KN-C 2868/77 
je p. Michal Redaj a prístavbu za touto garážou má zámer realizovať p. Štefan Švancár.  

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zák. 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, ktorý bude 
schválený 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 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 a to na zriadenie záhrady, výstavbu záhradnej chatky, rekreačnej chaty, rodinných 
domov a garáži v k. ú. Levoča. 

OM neodporúča MZ návrh na uznesenie schváliť z dôvodu, že podľa Územného plánu mesta Levoča (ďalej len 
„ÚP“), ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Levoči dňa 23. júna 2005 uznesením č. 33/B/53, na časti 
pozemku parc. č. KN-C 2868/1 za jestvujúcimi garážami je plánovaná ostatná zeleň. OM vypracovalo žiadosť  
o zmenu v Územnom pláne mesta Levoča, týkajúcu sa tejto lokality, a to z plochy verejnej zelene na plochu 
určenú na výstavbu garáži. Na výstavbu garáži bola vypracovaná aj Zastavovacia štúdia „Radové garáže sídlisko 
Západ, Levoča“, ktorá nepočíta s realizáciou prístavieb k jestvujúcim garážam. 

Počas obhliadky na mieste bolo ďalej zistené, že realizáciou tohto zámeru by došlo k terénnym úpravám 
predmetnej časti pozemku parc. č. KN-C 2868/1 v takom rozsahu, že mesto by muselo pri jeho budúcom využití 
vynaložiť značné finančné prostriedky na vykonanie ďalších terénnych úprav a zároveň by sa tak časť 
predmetného pozemku v pomere veľkom rozsahu stala nevyužiteľnou na akýkoľvek iný účel. Na miesto 
obhliadky bol pozvaný aj  stavebný inžinier – projektant podzemných a nadzemných garáži, ktorý sa vyjadril, že 
predajom a zásahom do pozemku pre účel výstavbu prílepkov k jestvujúcim garážam by sa v značnej miere 
narušila stabilita a tým by nastal zosun pozemku, čím by došlo k jeho znehodnoteniu. 
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Stanovisko OM: OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MK: MK nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR: MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie.   

a) MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča 
a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbou garáže postavenej na 
pozemku parc. č. KN-C 2868/74) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, 
pre Jána Barbuša, Ulica Viktora Greschika č 4, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. 
KN-C 2868/74, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na časti 
cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.        
T: 31.12.2021  

 Príjem: cca 360 eur  

b) MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča 
a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbami garáži postavených na 
pozemkoch parc. č. KN-C 2868/76 a parc. č. KN-C 2868/77) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci 
vyhotoviť na vlastné náklady, pre Štefana Švancára, Ulica Jána Francisciho č. 17, Levoča, v celosti, za kúpnu 
cenu 20 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 sa nachádza v bezprostrednom 
susedstve pozemku parc. č. KN-C 2868/76, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa                                
a pozemku parc. č. KN-C 2686/77, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve  Michala Redaja, pričom 
žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší 
manipulačný priestor  garáže.        
T: 31.12.2021  

 Príjem:  cca 720 eur  

c)  MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča 
a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbou garáže postavenej na 
pozemku parc. č. KN-C 2868/75) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady, 
pre Jána Babeja, Ulica Jána Francisciho č. 26, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. 
KN-C 2868/75, na ktorom je postavená stavba garáže vo vlastníctve žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na časti 
cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcej garáži, čím si zväčší manipulačný priestor garáže.        
T: 31.12.2021  

 Príjem:  cca 360 eur  

d) MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať pozemok v lok. sídl. Západ, k.ú. Levoča 
a to časť pozemku parc. č. KN-C 2868/1 – ost. pl., s výmerou (cca 18 m2 za stavbami garáži postavených na 
pozemkoch parc. č. KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2868/73) podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci 
vyhotoviť na vlastné náklady, pre Rudolfa Perscheho, Rozvoj č 5, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve 
pozemkov parc. č. KN-C 2868/72 a parc. č. KN-C 2686/73, na ktorých sú postavené stavby garáží vo vlastníctve 
žiadateľa, pričom žiadateľ má zámer na časti cit. pozemku zrealizovať stavbu prístavby k jestvujúcim garážam, 
čím si zväčší manipulačný priestor garáži.        
T: 31.12.2021  

 Príjem:  cca 720 eur  

7. Mestu Levoča bola dňa 30.3.2021 doručená žiadosť Jany Holubovej, Slavkovská ulica č. 18, Levoča, za 
účelom  za účelom majetkoprávneho vysporiadania – odkúpenia nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a 
to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 2890/24 – zast. pl., s výmerou 5 m2 a  pozemku označeného 
novým parc. č. KN-C 2890/25 – zast. pl., s výmerou 4 m2,  ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu 
č. 8/2021, vyhotoveného dňa 24.3.2021 geodetom Ľudovítom Muránskym (ďalej len „GP č. 8/2021“), od 
pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou 1 6869 m2. Na cit. pozemkoch sú zrealizované schody do 
objektu súp. č. 833, postavenom na pozemku parc. č. KN-C 2890/11 vo vlastníctve  žiadateľky v podiele ½-ica. 
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Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení umožňuje schváliť tento 
predaj pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátané priľahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. 

 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 30 eur/m2 a to na výstavbu 
zariadenie podnikateľského charakteru v k. ú. Levoča.  

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

MZ schvaľuje predaj nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to pozemok označený novým parc. č. KN-C 
2890/24 – zast. pl., s výmerou 5 m2 a pozemok označený novým parc. č. KN-C 2890/25 – zast. pl., s výmerou                                   
4 m2,  ktoré boli oddelené na podklade geometrického plánu č. 8/2021, vyhotoveného dňa 24.3.2021 geodetom 
Ľudovítom Muránskym (ďalej len „GP č. 8/2021“), od pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou                      
1 6869 m2, pre Janu Holubovú, rod. Holubová, nar. 5.5.1978, bytom  Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, 
za kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu, že novooznačené pozemky sú zastavané stavbou schodísk do objektu súp. č. 833, 
postavenom na pozemku parc. č. KN-C 2890/11 vo vlastníctve  nadobúdateľa  v podiele ½-ica. 
T: 31.12.2021  

 Príjem: 270 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemkov vo výške cca. 36 eur 

8. Mestu Levoča bola dňa 30.3.2021 doručená žiadosť Jany Holubovej, Slavkovská ulica č. 18, Levoča,                             
za účelom  za účelom odkúpenia alebo prenájmu nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to časť pozemku 
parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. pl., 
s výmerou cca 18 m2, podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady. Na častiach 
cit. pozemkoch má žiadateľ záujem zrealizovať terasu  na posedenie a konzumáciu pizze, čím si bude môcť 
rozšíriť svoju prevádzku. 

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zák. 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, ktorý bude 
schválený 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 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 30 eur/m2 a to na výstavbu zariadenie podnikateľského charakteru v k. ú. Levoča. 

OM neodporúča MZ schváliť predaj ani nájom predmetného pozemku z dôvodu, že pozemky sa nachádzajú 
v tesnej blízkosti miestnej komunikácie a preto tu môže dochádzať k častým dopravným nehodám, keďže prístup 
na terasu bude možný len z miestnej komunikácie, pretože na tomto úseku komunikácie sa chodník pre peších 
nenachádza. Na pozemku parc. č. KN-C 2743/1 sú zároveň uložené inžinierske siete a stavba terasy by tak bola 
zrealizovaná na vodovode a v jeho ochrannom pásme. 

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

a) MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámer predať nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. 
Levoča a to časť pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 
2743/1 – zast. pl., s výmerou cca 18 m2, podľa geometrického plánu, ktorý si dá kupujúca vyhotoviť na vlastné 
náklady, pre Janu Holubovú, rod. Holubová, nar. 5.5.1978, bytom  Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, za 
kúpnu cenu 30 euro/m2, v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza 
v bezprostrednom susedstve pozemku parc. č. KN-C 2890/11, na ktorom je postavená stavba súp. č. 833 vo 
vlastníctve žiadateľky a kúpu pozemkov si rozšíri žiadateľ svoju  prevádzku tak, že na cit. pozemkoch na vlastné 
náklady zrealizuje terasu na posedenie a konzumáciu pizze 
T: 31.12.2021  

 Príjem:   2 490 eur 

Stanovisko OM: OM nesúhlasí s návrhom na uznesenie.  
Stanovisko MK: MK nesúhlasí s návrhom na uznesenie. 
Stanovisko MR: MR nesúhlasí s návrhom na uznesenie.      
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b) MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov nájom nehnuteľností v lok. sídl. Západ, k. ú. Levoča a to 
časť pozemku parc. č. KN-C 2890/1 – zast. pl., s výmerou cca 65 m2 a časť pozemku parc. č. KN-C 2743/1 – zast. 
pl., s výmerou cca 18 m2, podľa situácie, ktorý vyhotovil geodet Ľudovít Muránsky, pre Janu Holubovú, rod. 
Holubová, nar. 5.5.1978, bytom Slavkovská ulica č. 18, Levoča, v celosti, za nájomné vo výške 2 eurá/m2/mesiac, 
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, ktorý spočíva v tom, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve pozemku 
parc. č. KN-C 2890/11, na ktorom je postavená stavba súp. č. 833 vo vlastníctve žiadateľky a prenájmom 
pozemkov si rozšíri svoju  prevádzku tak, že na cit. pozemkoch na vlastné náklady žiadateľ zrealizuje terasu na 
posedenie a konzumáciu pizze.  
T: 31.12.2021  

 Príjem:   166 eur/mesiac 

Zámena nehnuteľností: 

9.  Mesto Levoča zistilo, že Maroš Bango a manž. Ivana, Lev. Lúky č. 3333/63, Levoča so stavbou garáže s 
bytovou nadstavbou a oplotením  pozemkov zasiahli do pozemku parc. č. KN-C 3726/8 – ost. pl., s výmerou 76 
m2 a pozemku parc. č. KN-C 3717/26 – zast. pl., s výmerou 16 m2, ktorých vlastníkom je mesto Levoča.   

Ustanovenie § 9a, ods. 8, písm. e) zák. 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, ktorý bude 
schválený 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov. 

Podľa Článku 17 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení minimálna 
jednotková východisková kúpna cena pozemkov na výstavbu rod. domov a garáží v lok. Lev. Lúky je 10 eur/m2.  

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

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov zámenu nehnuteľností v lok. Lev. Lúky k. ú. Levoča, a to  
- pozemku parc. č. KN-C 7228/53 – zast. pl., s výmerou 21 m2, ktorého bezpodielovými spoluvlastníkmi sú 
Maroš Bango, rod. Bango, nar. 30.1.1981 a manž. Ivana Bangová, rod. Bangová, nar. 13.6.1984, obaja bytom 
Lev. Lúky č. 3333/63, Levoča za 
-  pozemok parc. č. KN-C 3726/8 – ost. pl., s výmerou 76 m2 a pozemok parc. č. KN-C 3717/26 – zast. pl., s 
výmerou 16 m2, ktorých  vlastníkom je mesto Levoča, IČO: 00329321 v celosti; 
po zámene pozemkov vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 7228/53 v celosti sa stane Mesto Levoča, IČO: 
00329321 a vlastníkom pozemku parc. č. KN-C 3726/8 a bezpodielovými spoluvlastníkmi pozemku parc. č. KN-
C 3717/26 sa stanú Maroš Bango, rod. Bango, nar. 30.1.1981 a manž. Ivana Bangová, rod. Bangová, nar. 
13.6.1984, obaja bytom Lev. Lúky č. 3333/63, Levoča, 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 
pozemok vo vlastníctve Mesta Levoča je zastavaný stavbou garáže s bytovou nadstavbou a oplotením. Pozemok v 
bezpodielovom spoluvlastníctve Maroša Banga a manž. Ivany z časti slúži ako komunikácia a v budúcnosti 
s možnosťou  jej rozšírenia. Rozdiel vo výmere zamieňaných pozemkov doplatia Maroš Bango a manž. Ivana vo 
výške 10 eur/m2. 
T: 31.12.2021  

 Príjem:  710 eur + odplata za neoprávnené užívanie pozemku 284 eur + refundácia nákladov 177 eur  
 
Predaj hnuteľného majetku: 

10. Uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 18.12.2018 schválilo MZ predaj použitej strešnej krytiny 
z Baziliky sv. Jakuba v Levoči. Špecifikácia: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12: Románska 12  
základná a Románska 12 hrebeňová; Spotreba: cca 11,5 ks/m2; Farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, 
ČR 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 schválilo tieto podmienky súťaže: 
a) výška ponúknutej kúpnej ceny minimálne: 0,10eur/ks; 
b) platba kúpnej ceny v deň podpisu kúpnej zmluvy zmluvnými stranami; 
c) akceptácia záväzku kupujúceho zrealizovať naloženie škridle a jej prepravu sám a na svoje nebezpečenstvo 

vzniku škody;   
d) 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; 
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e) spôsob podávania návrhov: v zalepenej obálke s označením „ŠKRIDĽA“ 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; 

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

mesta; 
i) prijatie návrhu vybraného mestom ako najvhodnejšieho z preložených návrhov mesto oznámi na internet. 

stránke mesta do 30 dní odo dňa konania zasadnutia MZ, na ktorom bol návrh prijatý; 
j) oprávnenie mesta odmietnuť všetky doručené návrhy;  
k) 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. 
Obchodná verejná súťaž vyhlásená mestom bola prvýkrát uverejnená v mesiaci január 2019. 

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

a) MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy Aleny Kokyovej, rod. Kočková, nar. 16.04.1979, trvale 
bytom Nad Tehelňou 1671/42, 054 01 Levoča, ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh kúpnej zmluvy 
doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení vyhlásenej  na predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba 
v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; 
výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré boli 
schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 18.12.2018 a podmienky súťaže 
uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta 
a v regionálnej tlači. 

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

b) MZ schvaľuje  predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: 
ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná 2400 ks, Románska 12 hrebeňová 38 ks 
pre Alenu Kokyovú, rod. Kočkovú, nar. 16.04.1979, trvale bytom Nad Tehelňou 1671/42, 054 01 Levoča, za 
kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 243,80 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, písm. a) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 31.07.2021 

 Príjem: 243,80 eur    

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

c) MZ vyhodnocuje a prijíma návrh kúpnej zmluvy PaedDr. Stanislava Suchého, rod. Suchý, nar. 
09.04.1978, trvale bytom Pri prameni 1368/22, 054 01 Levoča, ako pre mesto Levoča najvhodnejší návrh 
kúpnej zmluvy doručený na základe uverejnenej obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 a nasl. Obchodného 
zákonníka v platnom znení vyhlásenej  na predaj hnuteľného majetku – použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. 
Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná 
červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, pretože návrh kúpnej zmluvy spĺňa podmienky súťaže, ktoré 
boli schválené MZ v Levoči uznesením č. 18 z 2. zasadnutia MZ konaného dňa 18.12.2018 a podmienky súťaže 
uverejnené vyhlasovateľom (mestom Levoča) na úradnej tabuli mesta Levoča, na internetovej stránke mesta 
a v regionálnej tlači. 

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

d) MZ schvaľuje  predaj použitej strešnej krytiny z Baziliky sv. Jakuba v Levoči: PÁLENÁ ŠKRIDLA, TYP: 
ROMÁNSKA 12; spotreba: cca 11,5 ks/m2 ; farba: prírodná červená; výrobca: TONDACH, Česká republika, a to:  
Románska 12 základná 2 880 ks, Románska 12 hrebeňová 60 ks 
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pre  PaedDr. Stanislava Suchého, rod. Suchý, nar. 09.04.1978, trvale bytom Pri prameni 1368/22, 054 01 
Levoča, za kúpnu cenu 0,10 eur/ks, teda za kúpnu cenu celkom 294 eur, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 1, 
písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;  
T: 31.07.2021 

 Príjem: 294 eur    

Odňatie majetku zo správy: 

11. Mesto Levoča začalo s realizáciou projektu stavby: „Vodná nádrž Levoča – Revitalizácia prírodno-
ekologického centra, Žabia cesta“. Pred realizáciou stavby a následným zaradením technického zhodnotenia 
stavby do evidencie majetku je potrebné odňať správu Technickým službám mesta Levoča. 

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

MZ schvaľuje v súlade s ustanovením Článku 8 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča 
v platnom znení s účinnosťou od 01.05.2021 odňatie správy majetku v k. ú. Levoča dlhodobý hmotný majetok: 
- inv. č. 1-801-6 – Chata – Lev. Dolina, v obstarávacej cene 22 037,44 eur; precenenie 2 857,95 eur; oprávky 
16 939,79 eur, v zostatkovej cene 7 955,60 eur;  
- inv. č. 2-832-1 – Vodná nádrž – v obstarávacej cene 127 327,42 eur; oprávky 94 987,93 eur, v zostatkovej cene 
32 339,49 eur; 
zo správy Technickým službám mesta Levoča, so sídlom: Levoča, Hradby č. 2, IČO: 35528052.  
T: 30.06.2021 

Vyradenie majetku z evidencie: 

12. Mestu Levoča boli doručené žiadosti viacerých organizácií o vyradenie časti majetku v ich správe. Ide 
o majetok, ktorý je opotrebovaný, zastaralý alebo poškodený. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 
01.04.2021 odporučila majetok vyradiť z evidencie majetku a následne ho zlikvidovať. 

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

Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča požiadali o vyradenie majetku (podľa prílohy č. 1). 
Ide o majetok, ktorý je opotrebovaný, zastaralý alebo poškodený. Vyraďovacia komisia na svojom zasadnutí dňa 
01.04.2021 odporučila majetok vyradiť z evidencie majetku a následne ho zlikvidovať. 

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. 1, spolu v obstarávacej cene 8 249,72 eur. 
T: 30.06.2021 

Vecné bremená: 

13. Pán Anton Horváth, Levoča je vlastníkom nehnuteľnosti v lok. Levočské Lúky v k. ú. Levoča: pozemku 
parc.č. KN-C 3777/74 – ost.pl., s výmerou 407 m2  a spolu s manž. Ingrid Horváthovou sú bezpodielovými 
spoluvlastníkmi pozemku parc. č. KN-C 3777/75 – ost. pl., s výmerou 382 m2. Tieto pozemky menovaní 
nadobudli v minulosti kúpou od mesta Levoča, a to na účel výstavby rodinného domu. 

Toho času majú záujem realizovať na nich novostavbu rodinného domu. Podľa situácie osadenia stavby 
vypracovanej projektovým družstvom projex, ul. Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves, Ivanom Ivankom, 
zodpovedným projektantom, Ing. Mojmírom Begánom, autorizovaným stavebným inžinierom, majú byť prípojky 
– splašková kanalizačná, vodovodná a elektrická pre napojenie rodinného domu z časti zrealizované aj na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta. Pre účely územného a stavebného konania je potrebné, aby menovaní ako 
stavebníci preukázali svoj právny vzťah k pozemkom, ktoré majú byť stavebne dotknuté. 

Menovaní nás požiadali o uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na umiestnenie 
predmetných prípojok a tiež prístupovej komunikácie k rodinnému domu. Podľa ustanovenia Čl. 16 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení (ďalej len „Zásady“): 

-  ods. 2: „ S výnimkou prípadov určených osobitnými všeobecne záväznými právnymi predpismi sa zaťažovanie 
nehnuteľného majetku mesta vecnými bremenami uskutočňuje zmluvne a za jednorazovú odplatu vo výške 
minimálne 15 eur/m2 záberu. Rozsah vecného bremena zahŕňa aj ochranné pásmo inžinierskej stavby v zmysle 
osobitných právnych predpisov“; 
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- ods. 4: „ Ak má byť vecné bremeno zriadené na majetku mesta v súvislosti so stavbou, ktorej zrealizovanie je vo 
verejnom záujme alebo výrazne prispeje k rozvoju mesta, môže mesto v prospech investora tejto stavby zriadiť 
vecné bremeno za jednorazovú odplatu vo výške nižšej ako 15 eur/m2 záberu alebo bezodplatne. O splnení 
požiadaviek na stavbu v zmysle tohto ustanovenia a o výške jednorazovej odplaty rozhodne v každom konkrétnom 
prípade MZ“. 

Je na rozhodnutí MZ posúdiť, či zrealizovanie stavby je vo verejnom záujme alebo či výrazne prispeje 
k rozvoju mesta, a určiť výšku odplaty za zriadenie vecného bremena. So zreteľom na už schválené prípady, 
kedy MZ schvaľovalo zriadenie vecných bremien v rôznej sadzbe alebo bezodplatne, navrhujeme, aby v prípade 
žiadosti p. Antona Horvátha bola odplata za zriadenie vecného bremena vzhľadom na predpokladaný rozsah 
záberu stanovená vo výške 5 eur / m2. Majetková komisia a mestská rada súhlasila so zriadením vecného 
bremena za odplatu vo výške 15 eur / m2. 

Bezodplatné zriaďovanie vecných bremien odporúčame MZ schvaľovať len vo výnimočných prípadoch, 
keďže takto dochádza k obmedzeniu mesta v riadnom užívaní svojich pozemkov, vzniku možných 
budúcich nákladov mesta na preložky takýchto inžinierskych sietí, a v neposlednom rade aj k výpadku 
bežných príjmov do rozpočtu mesta. 

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

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou ,,RODINNÝ DOM Levočské Lúky, č. parc. 3777/74 a 3777/75“ 
uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča, so sídlom Nám. M. 
Pavla 4/4, 054 01 Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a Antonom Horváthom, rod. Horváth, nar. 
18.02.1976 a manž. Ingrid Horváthovou, rod. Pechová, nar. 25.11.1979, obaja trvale bytom Levočské Lúky 
3267/26, 054 01 Levoča, SR ako budúcimi oprávnenými z vecného bremena za týchto podstatných obsahových 
podmienok Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (ďalej len „Zmluva“): 
a) budúci oprávnení z vecného bremena zrealizujú v súvislosti so stavbou ,,RODINNÝ DOM Levočské Lúky, 

č. parc. 3777/74 a 3777/75“ na vlastné náklady na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča nachádzajúcich  
sa v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky: parc. č. KN-C 3777/5 – záhrada, s výmerou 349 m2, 
t. č.zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 a parc. č. KN-E 3777/1 – orná pôda, 
s výmerou 18 728 m2, t. č. zapísaného v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 stavebné objekty:  
 splašková kanalizačná prípojka; 
 vodovodná prípojka; 
 elektrická podzemná prípojka; 
v súlade so situáciou – OSADENIE STAVBY, vypracovanou projektovým družstvom projex, so sídlom ul. 
Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves,  Ivanom Ivankom, zodpovedným projektantom, Ing. Mojmírom 
Begánom, autorizovaným stavebným inžinierom vo februári 2021 (výkres č. 1); 
 prístupová komunikácia; 

b) po zrealizovaní stavebných objektov budúci oprávnení z vecného bremena zabezpečia na vlastné náklady 
vypracovanie geometrického plánu na zriadenie vecného bremena na umiestnenie týchto stavebných 
objektov s vyčíslením rozsahu vecného bremena a doručia ho mestu v dohodnutej lehote;  

c) záväzok budúcich oprávnených z vecného bremena zaplatiť budúcemu povinnému z vecného bremena 
spoločne a nerozdielne zmluvnú pokutu vo výške 300 eur v prípade, ak porušia záväzok v zmysle bodu b) 
tohto uznesenia; 

d) predmetom práva zodpovedajúceho vecnému bremenu budú pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území 
Levoča, v lok. Levočské Lúky: parc. č. KN-C 3777/5 – záhrada, s výmerou 349 m2, t. č.zapísaný v katastri 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 a parc. č. KN-E 3777/1 – orná pôda, s výmerou 18 728 m2 , t. č. 
zapísaný v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 („slúžiace pozemky“); 

e) obsah vecného bremena bude:      
- trpieť na slúžiacich pozemkoch  umiestnenie stavebných objektov: 
 splašková kanalizačná prípojka; 
 vodovodná prípojka; 
 elektrická podzemná prípojka; 
v súlade so situáciou – OSADENIE STAVBY, vypracovanou projektovým družstvom projex, so sídlom ul. 
Ing. Straku 4, 052 01 Spišská Nová Ves,  Ivanom Ivankom, zodpovedným projektantom, Ing. Mojmírom 
Begánom, autorizovaným stavebným inžinierom vo februári 2021 (výkres č. 1);  
 prístupová komunikácia; 



13 

 

- trpieť vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena alebo nimi poverených osôb na slúžiace pozemky, 
prechod a prejazd oprávnených 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; 

f) rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom na zriadenie vecného bremena; rozsah vecného 
bremena bude zahŕňať aj ochranné pásmo inžinierskej stavby v zmysle osobitných právnych predpisov; 

g) vecné bremeno bude zriadené in rem v prospech každodobých vlastníkov nehnuteľností  nachádzajúcich sa 
v katastrálnom území Levoča, v lok. Levočské Lúky a to: pozemku parc. č. KN-C 3777/74 – ost.pl., 
s výmerou 407 m2 a pozemku parc. č. KN-C 3777/75 – ost. pl., s výmerou 382 m2; 

h) záväzok uzavrieť Zmluvu o zriadení vecného bremena v dohodnutej lehote počítanej odo dňa  schválenia 
zriadenia vecného bremena Mestským zastupiteľstvom v Levoči;   

i) vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú; 
j) vecné bremeno bude zriadené za odplatu vo výške 15 eur/m2 záberu stavebne dotknutého pozemku; 
v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

 Príjem: podľa geometrického plánu, po uzavretí Zmluvy o zriadení vecného bremena.  
 T: 31.10.2021 

14. V súvislosti so stavbou: „Levoča – ul. Probstnerova, M. R. Štefánika – úprava NN vedenia“ bolo 
uznesením MZ č. 34 z 3. zasadnutia MZ konaného dňa 14.02.2019 schválené zriadenie vecného bremena v 
prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s. (VSD) ako oprávnenej z vecného bremena, spočívajúceho 
v povinnosti mesta Levoča ako povinného z vecného bremena v rozsahu podľa geometrického plánu na zriadenie 
vecného bremena:  
- trpieť na pozemkoch vo vlastníctve mesta Levoča v k. ú. Levoča, v lok. ul. Probstnerova cesta a M. R. Štefánika 

v Levoči:  parc. č. KN-C 594/1, KN-C 1074/14, KN-C 1074/16, KN-C 1075, KN-C 1119/1, KN-C 1475, KN-C 
1477/3, KN-C 1492/1, KN-C 1602, KN-C 1608/1, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča; parc. č. 
KN-E 1063/12, KN-E 7093, KN-E 7098, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča a parc. č. KN-
C 1076, KN-C 1079/1, KN-C 1090/1, t. č. zapísaných na liste vlastníctva č. 204 k. ú. Levoča („slúžiace 
pozemky“) umiestnenie NN podzemného káblového vedenia, istiacich skríň a NN podperného bodu (stĺpa NN 
vedenia)  v súlade so situáciou stavby vypracovanou spoločnosťou ENERPRO, s. r. o., IČO: 44 324 600, so 
sídlom: Miškovecká 6, 040 11 Košice – Ing. Petrom Marcinekom a naprojektovanej Ing. Stanislavom Počuchom 
(dátum: 09/2018; číslo výkresu: V1); 

- 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  stavby; 

- 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, 

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

Uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena mala predchádzať zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena. 

V súlade s cit. uznesením MZ bola dňa 15.03.2019 uzavretá Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena medzi mestom Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a VSD ako budúcim oprávneným 
z vecného bremena. Realizácia stavby bola povolená Rozhodnutím mesta Levoča, stavebného úradu  č. SÚ 
1557/21216/2019 zo dňa 24.05.2019  a to stavebných objektov SO 01 – Nové elektrické vedenia a SO 02 – 
Verejné osvetlenie. Stavba bola zrealizovaná v spolupráci mesta Levoča a VSD. SO 01 – Nové elektrické 
vedenia je vlastníctvom VSD. SO 02 – Verejné osvetlenie je vlastníctvom mesta. Na umiestenie SO 01 je 
potrebné zriadiť vecné bremeno. VSD doručila mestu geometrický plán na zriadenie vecného bremena. Podľa 
tohto GP je rozsah vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta 2 142 m2 . 

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

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou „Levoča – ul. Probstnerova, M. R. Štefánika – úprava NN vedenia“ 
zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a. s., IČO: 36599361, Mlynská 31, 042 
91 Košice ako oprávnenej 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. 

Probstnerova cesta a M. R. Štefánika v Levoči: 
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- parc. č. KN-C 1074/14 – zast. pl. a nádv., s výmerou     273 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1074/16 – zast. pl. a nádv., s výmerou     131 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1075      – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 524 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1119/1   – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 999 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1475      – zast. pl. a nádv., s výmerou  2 133 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1477/3   – ost. pl.,                s výmerou      47 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1492/1   – ost. pl.,                s výmerou 25 079 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1602      – ost. pl.,                s výmerou     614 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1608/1   – ost. pl.,                s výmerou 22 333 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1 k. ú. Levoča 
- parc. č. KN-E 7093      – zast. pl. a nádv., s výmerou       87 m2 ; 
- parc. č. KN-E 7098      – zast. pl. a nádv., s výmerou 10 678 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4376 k. ú. Levoča 
- parc. č. KN-C 1076      – zast. pl. a nádv., s výmerou      76 m2 ; 
- parc. č. KN-C 1079/1   – zast. pl. a nádv., s výmerou  1 727 m2 ; 
t. č. zapísaných v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 204 k. ú. Levoča 
(„slúžiace pozemky“) umiestnenie stavebného objektu: SO 01 Nové elektrické vedenia v rozsahu podľa 
geometrického plánu č. 493/2020 vyhotoveného dňa 12.10.2020 spoločnosťou GEODETING s. r. o., so sídlom 
Barčianska 66, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, L. Majerčíkovou;  

- 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 stavebného objektu; 

- 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, 

na dobu neurčitú, bezodplatne, v súlade s  § 9, ods.2 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. -  o majetku obcí v platnom 
znení. 
T: 31.12.2021 

 Príjem: 0 eur  

15. Mestské zastupiteľstvo v Levoči na svojom zasadnutí, konanom dňa 26.11.2020 uznesením č. 25 schválilo 
uzavretie zmluvy o  zriadení vecného bremena so spol. PVS, a. s. na účel realizácie výstavby verejného vodovodu 
a splaškovej kanalizácie v rámci stavby „Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina“. Keďže 
medzičasom došlo k zmenám v katastrálnom operáte, je potrebné uzavrieť dodatok k tejto zmluve, predmetom 
ktorého bude zosúladenie právneho stavu so skutočnosťou, t. j. úprava rozsahu slúžiacich pozemkov. 

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

MZ schvaľuje v súvislosti so stavbou: „Technická infraštruktúra Levoča – Levočská Dolina“ uzavretie Dodatku 
č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 18.01.2021, uzatvorenej medzi Mestom Levoča, IČO: 
00329321 ako povinným z vecného bremena a Podtatranskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., so sídlom: 
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, SR, IČO: 36 485 250 ako oprávneným z vecného bremena, predmetom ktorého 
je nahradenie pôvodných ustanovení zmluvy v tomto rozsahu: 
 Článok I, ods. 1 sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením: 

1) Povinný z vecného bremena je výlučným vlastníkom (podiel 1/1) nehnuteľností v katastrálnom území 
Levoča, obec Levoča, okres Levoča 

a) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1 nasledovne: 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6833/1    21 091 Ostatná plocha 
KN-C 6833/4          53 Ostatná plocha 
KN-C 6834/1        252 Ostatná plocha 
KN-C 7195/2        197 Ostatná plocha 
KN-C 8731        497 Ostatná plocha 
KN-C 8732        427 Ostatná plocha 
KN-C 6916/1    13170 Ostatná plocha 
KN-C 6916/36       474 Ostatná plocha 
b) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 7116 nasledovne: 
Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6916/26       1248 Ostatná plocha 
KN-C 6916/27       3035 Ostatná plocha 
c) vedených Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 4376 nasledovne: 
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Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 
KN-C 6895       710 Orná pôda 

 Článok II, ods. 1 sa nahrádza v celom rozsahu týmto znením: 
1) Povinný z vecného bremena touto zmluvou zriaďuje v prospech oprávneného z vecného bremena na 

pozemkoch v katastrálnom území Levoča špecifikovaných v bode I ods. 1) písm. a) a b) tejto zmluvy vecné 
bremeno v rozsahu, ktorý je vymedzený v geometrickom pláne číslo 109/2020 na vyznačenie vecného 
bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí na pozemkoch KN-E 6895, KN-C 6916/1, 8732, 
8731, 6916/26, 6916/36, 6833/4, 6833/1, 7195/2, 6834/1 (ďalej len „geometrický plán číslo 109/2020“) 
vyhotovenom dňa 21.10.2020 spoločnosťou Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, IČO: 31 69 
35 98, úradne overenom Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor 12.11.2020 pod číslom G1 – 361/20 
a na parcele KN-C 6916/27, druh pozemku: ostatná plocha o výmere 3035 m2 vecné bremeno v 
nevyhnutnom rozsahu, nezaťažujúcom povinného z vecného bremena nad nevyhnutnú mieru. (ďalej v texte 
len „zaťažené pozemky“). 

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú menené alebo doplnené týmto Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti v 
doteraz platnom znení. 
T: 31.07.2021 

16. V súvislosti so žiadosťou Ing. Jozefa Kováča a Jozefa Gibalu o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností, 
konkrétne o kúpu časti pozemku vo vlastníctve mesta bolo pri miestnej obhliadke zistené, že časťou pozemku, 
o ktorú majú žiadatelia záujem, prechádza kanalizácia. Mesto sa následne obrátilo na spol. PVS, a. s. ako na 
predpokladaného vlastníka tejto kanalizácie. Spol. PVS, a. s. potvrdila, že táto podzemná stavba je v ich 
vlastníctve. Keďže cieľom mesta je vyhnúť sa prípadným problémom pri ďalšej správe a údržbe tejto kanalizácie, 
navrhli sme najprv vyhotoviť geometrický plán (GP) na oddelenie pozemkov a zameranie trasy kanalizácie, 
a spoločne so zmluvou o zriadení vecného bremena dať zapísať do katastra nehnuteľností. Po oddelení pozemkov 
a zriadení VB by bolo v ďalšom kroku  možné pristúpiť k predaju už oddelených pozemkov žiadateľom. 

Avšak GP, ktorý si dali žiadatelia vyhotoviť na vlastné náklady, po konzultácii s Okresným úradom Levoča, 
katastrálnym odborom nebolo možné riadne zapísať do katastra nehnuteľností, pretože všetky v ňom riešené 
zmeny nebolo možné žiadnym spôsobom vykonať. Z tohto dôvodu bolo nutné pristúpiť k vypracovaniu nového 
GP s novými parcelnými číslami tzv. „slúžiacich“ pozemkov, čím sa stal pôvodný GP nepoužiteľný. 

K uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena v zmysle uznesenia MZ č. 14 zo dňa 26.11.2020 nedošlo, preto 
navrhujeme MZ schváliť v tejto veci nové uznesenie, uzavrieť podľa neho zmluvu o zriadení vecného bremena, a 
pôvodné uznesenie MZ z novembra 2020 zrušiť. 

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

MZ schvaľuje 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. Predmestie v Levoči: parc. č. 

KN-C 2675/1 – záhrada s výmerou 204 m2 a parc. č. KN-C 2675/10 – záhrada s výmerou 163 m2 („slúžiace 
pozemky“) existenciu a užívanie kanalizácie v rozsahu podľa geometrického plánu č. 24/2021, vyhotoveného 
dňa 15.04.2021 Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, Spišská Nová 
Ves;   

- 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 kanalizácie, 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 ku kanalizácii a konania, ktoré môže poškodiť alebo ohroziť 
technický stav kanalizácie alebo jej 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: 31.08.2021 

 Príjem: 0 eur 
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Zrušenie uznesenia: 

17. Uznesením č. 13 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 25.2.2021, bol 3/5-ou 
väčšinou všetkých poslancov schválený predaj nehnuteľnosti v lok. Poľná ulica, a to pozemku parc. č. KN-C 
2815/8 – zast. pl., s výmerou 138 m2 pre Jozefa Kočka v celosti za kúpnu cenu 20 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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností a to 
pozemku parc. č. KN-C 2830/1, na ktorom je postavený rodinný dom s. č. 1457 na ulici Nad tehelňou č. 29, 
Levoča, ktorých žiadateľ je výlučným vlastníkom. Predajom pozemku žiadateľovi si rozšíri záhradu a zrealizuje 
nové oplotenie, pričom mesto tento pozemok nepotrebuje na plnenie svojich úloh.  

P. Jozef Kočko v zast. splnomocnenca Jána Kočka nám listom zo dňa 17.3.2021 oznámil späť vzatie žiadosti 
o odkúpenie pozemku parc. č. KN-C 2815/8 bez udania dôvodu.  

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

MZ ruší Uznesenie č. 13 z 24. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 25.2.2021, ktorým 
bol schválený predaj pozemku v lok. Poľná ulica, k. ú. Levoča, a to pozemku označeného novým parc. č. KN-C 
2815/8 – zast. pl., s výmerou 138 m2,  ktorý bol oddelený na podklade geometrického plánu č. 33981302-90/2020, 
vyhotoveného dňa 1.12.2020 geodetom Jánom Buríkom (ďalej len „GP č. 90/2020“), od pozemku parc. č. KN-C 
2815/1 – zast. pl., s výmerou 414 m2, pre Jozefa Kočka, rod. Kočko, nar. 18.12.1973, bytom Nad tehelňou                          
č. 1457/29, Levoča, v celosti, za kúpnu cenu 20 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 sa nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľností a to pozemku parc. č. KN-C 2830/1,                           
na ktorom je postavený rodinný dom s. č. 1457 na ulici Nad tehelňou č. 29, Levoča, ktorých žiadateľ je výlučným 
vlastníkom. Predajom pozemku žiadateľovi si  rozšíri záhradu a zrealizuje nové oplotenie, pričom mesto tento 
pozemok  nepotrebuje na plnenie svojich úloh.  
T: ihneď 

18. Mestské zastupiteľstvo v Levoči Uznesením č. 14 zo dňa 26.11.2020 schválilo zriadenie vecného bremena 
v prospech PVS, a. s. na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Levoča, ktoré sa následne mali stať predmetom 
prevodu vlastníctva v prospech manželov Gibalovcov a manž. Kováčovcov. Keďže toto uznesenie nie je 
vykonateľné (geometrický plán, na ktorý sa uznesenie a zmluva odvoláva, nie je spôsobilý na zápis do katastra 
nehnuteľností), je potrebné schváliť nové uznesenie a následne uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena. 

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

MZ ruší Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 14 zo dňa 26.11.2020, ktorým bolo schválené 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. Predmestie v Levoči: parc. č. 

KN-C 2675/1 – záhrada s výmerou 204 m2 a parc. č. KN-C 2675/7 – záhrada s výmerou 163 m2 („slúžiace 
pozemky“) existenciu a užívanie kanalizácie v rozsahu podľa geometrického plánu č. 68/2020, vyhotoveného 
dňa 26.10.2020 Ing. Petrom Garnekom, IČO: 34803637, s miestom podnikania Zimná 2547/107, Spišská Nová 
Ves;   

- 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 kanalizácie, 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 ku kanalizácii a konania, ktoré môže poškodiť alebo ohroziť 
technický stav kanalizácie alebo jej 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: ihneď 
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Nájom nebytových priestorov: 

19. Občianske združenie Urban BellTower (IČO: 53013026), so sídlom Ružová ulica 119/29, Levoča doručilo  
dňa 06.04.2021mestu Levoča žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objekte radnice - zvonica (s. č. 2, parc. 
č. KN-C 7) na prízemí, miestnosť pod vežou s výmerou 40,18 m2, na účel prevádzkovania výstavy streetartového 
umenia a organizácie sprievodných kultúrnych a športových podujatí. Občianske združenie Urban BellTower  
celoročne rozvíja a podporuje výtvarne nadaných autorov z mesta a regiónu prezentovaním ich tvorby 
prostredníctvom klasických i online výstav. Táto výstava sa zároveň stáva miestom, z ktorého sa odvíjajú ďalšie 
podujatia umeleckého a edukatívneho charakteru, ako napr. divadelné predstavenia, tematické workshopy, 
hudobné a tanečné produkcie i športové aktivity (beh na vežu baziliky). Uvedené priestory žiadajú prenajať na 
dobu určitú od 15.06.2021 do 15.09.2021. 

Podľa ustanovenia § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení možno tento 
nájom chváliť bez obchodnej verejnej súťaže ako prípad hodný osobitného zreteľa schválením 3/5-ou väčšinou 
všetkých poslancov. 

Podľa Čl. 14 bodu 1 Zásad hospodárenia mesta Levoča v platnom znení možno majetok, ktorý je určený svojím 
charakterom na charitatívne, bezpečnostné, sociálne, kultúrne, zdravotné a športové účely prenechať na dočasné 
užívanie po schválení Mestským zastupiteľstvom. Minimálna výška nájomného podľa Zásad hospodárenia mesta 
Levoča je 10 eur/m2/rok. Okrem nájomného občianske združenie Urban BellTower bude platiť služby spojené 
s nájmom nebytového priestoru. 

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

MZ schvaľuje 3/5-ou väčšinou všetkých poslancov prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na prízemí 
objektu, súp. č. 2, parc. č. KN-C 7, miestnosť pod vežou (zvonica), na adrese Námestie Majstra Pavla č. 2 
v Levoči pre Urban BellTower, občianske združenie, so sídlom Ružová ulica 119/29, 054 01 Levoča, IČO: 
53013026, na účel prevádzkovania výstavy streetartového umenia a organizácie sprievodných kultúrnych 
a športových podujatí, s celkovou výmerou 40,18 m2 za nájomné v zmysle Zásad hospodárenia mesta Levoča vo 
výške 10 eur/m2/rok, na dobu určitú od 15.06.2021 do 15.09.2021, v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa Čl. 14 bodu 1 Zásad hospodárenia mesta Levoča 
v platnom znení možno majetok, ktorý je určený svojím charakterom na charitatívne, bezpečnostné, sociálne, 
kultúrne, zdravotné a športové účely prenechať na dočasné užívanie po schválení Mestským zastupiteľstvom, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je prevádzkovanie výstav a organizácie sprievodných kultúrnych 
a športových podujatí. 

 Príjem: 100,45 eur  
T: 15.06.2021 

Zmena Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča: 

20. Vzhľadom na potrebu aktualizovať sadzbu nájomného za prenájom pozemkov v areáli Hnedej 
priemyselnej zóny Levoča – Juh navrhujeme aktualizovať Článok 22, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta Levoča v platnom znení a zvýšiť sadzbu nájomného z 0,60 eur / m2 / rok na 1,00 eur / m2 / rok. 

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

MZ schvaľuje zmenu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Levoča v platnom znení (ďalej len 
„Zásady“), predmetom ktorej je úprava Článku 22, ods. 7 Zásad z tohto znenia: 

Minimálna výška nájomného za pozemok v Hnedej priemyselnej zóne Levoča - Juh za účelom vytvorenia  
pracovných miest nájomcom na jeho náklady je 0,60 eur/m2/rok. 
na toto znenie: 
Minimálna výška nájomného za pozemok v Hnedej priemyselnej zóne Levoča - Juh za účelom vytvorenia  
pracovných miest nájomcom na jeho náklady je 1,00 eur/m2/rok. 

Ostatné ustanovenia Zásad sa nemenia. 
T: ihneď 
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Predĺženie termínu plnenia uznesenia: 

21. Uznesením č. 11 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči konaného dňa 14.02.2019 schválilo MZ 
predaj pozemku v lok. Levočské Lúky – parc. č. KN-C 3759/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 82 m2 pre Marcelu 
Horváthovú, Levoča podľa geometrického plánu, s platbou kúpnej ceny v mesačných splátkach. Termín plnenia 
uznesenia bol do 31.05.2019. Keďže z dôvodov na strane menovanej nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy 
v stanovenom termíne, uznesením č. 24 z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, konaného dňa 
19.09.2019 schválilo MZ predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 do 31.05.2020. Ani v tomto termíne nedošlo 
k podpisu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane menovanej. Dňa 08.04.2021 menovaná kontaktovala mesto vo veci 
jej záujmu tento krát už kúpnu zmluvu podpísať i zaplatiť platby s tým spojené. Pre uzavretie kúpnej zmluvy je  
potrebné opätovne predĺžiť termín plnenia uznesenia.      

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

MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 14.02.2019, ktorým bol schválený predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. 
KN-C 3759/2 – zast. pl. a nádv., s výmerou 82 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7 /2019, 
vyhotoveného dňa 23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 
782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1 pre 
p. Marcelu Horváthovú, rod. Puklejová, nar. 16.04.1968, trvale bytom Levočské Lúky 1133/49, 05401 Levoča, 
SR do 31.12.2021. 
T: 31.12.2021 

22. Uznesením č. 11 z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči konaného dňa 19.09.2019 schválilo MZ 
predaj pozemku v lok. Levočské Lúky – parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 46 m2 pre Annu 
Holubovú a manž. Mareka Holuba, obaja trvale bytom Levoča podľa geometrického plánu. Termín plnenia 
uznesenia bol do 31.05.2020. Z dôvodov na strane menovaných nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy v stanovenom 
termíne. Dňa 08.04.2021 Anna Holubová kontaktovala mesto vo veci jej záujmu tento krát už kúpnu zmluvu 
podpísať i zaplatiť platby s tým spojené. Pre uzavretie kúpnej zmluvy je  potrebné predĺžiť termín plnenia 
uznesenia.      

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

MZ schvaľuje predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 11 z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 19.09.2019, ktorým bol schválený predaj pozemku v k. ú. Levoča, v lok. Levočské Lúky - parc. č. 
KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., s výmerou 46 m2 , oddeleného na podklade geometrického plánu č. 7 /2019, 
vyhotoveného dňa 23.01.2019, Ľudovítom Muránskym, IČO: 33063826, s miestom podnikania Francisciho 
782/41, Levoča, z pozemku parc. č. KN-C 3759/1 – zast. pl. a nádv., t. č. zapísaného na liste vlastníctva č. 1   pre 
Annu Holubovú, rod. Horváthová, nar. 04.04.1985, trvale bytom Levočské Lúky 1133/49, 054 01 Levoča, SR 
a manž. Mareka Holuba,  rod. Holub, nar. 20.03.1984,  trvale bytom Levočské Lúky 1099/43, 054 01 Levoča, SR 
do 31.12.2021. 
T: 31.12.2021 

23. Uznesením č. 15 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči konaného dňa 26.11.2020 schválilo MZ 
v súvislosti s realizáciou nabíjacej stanice pre elektromobily uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení 
vecného bremena medzi mestom Levoča ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou 
Západoslovenská energetika, a. s. ako budúcim oprávneným z vecného bremena na umiestnenie VN kábla pre 
pripojenie elektrotransformátorovej stanice a umiestnenie stavby elektrotransformátorovej stanice. Termín 
plnenia uznesenia bol do 31.03.2020. Z dôvodov na strane menovaných nedošlo k podpisu zmluvy v stanovenom 
termíne (reakcia na emailom zaslaný návrh zmluvy trvala spoločnosti ZSE cca 1 mesiac; odsúhlasený návrh 
zmluvy bol spoločnosti ZSE zaslaný listom zo dňa 05.02.2021 – ZSE doručený 11.02.2021, dodnes ho 
nepodpísali). Kontaktná osoba za ZSE nás informovala, že dôvodom nečinnosti ZSE je skutočnosť, že v nej 
prebiehajú rozsiahle organizačno-technické zmeny.  Pre uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena  je  potrebné predĺžiť termín plnenia uznesenia.      

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 predĺženie termínu plnenia uznesenia č. 15 z 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Levoči, 
konaného dňa 26.11.2020, ktorým bolo schválené v súvislosti s realizáciou nabíjacej stanice pre elektromobily 
uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi mestom Levoča ako budúcim povinným 
z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská energetika, a. s. ako budúcim oprávneným z vecného 
bremena na umiestnenie VN kábla pre pripojenie elektrotransformátorovej stanice na pozemku parc. č. KN-C 
7119 a KN-C 7118/1 a elektrotransformátorovej stanice na pozemku parc. č. KN-C 7118/1 do 31.12.2021. 
T: 31.12.2021 

 

Vyhotovil: Mgr. Martin Drahomirecký, 16.04.2021 

 

 

 

Príloha č. 1: 

Technické služby mesta Levoča 
 

Odd. 400 

Inventárne číslo 

Druh majetku Rok 
nadobud. 

Ks OC v € ZC v € Dôvod 
vyradenia 

0220124 

Jednokomorový paketovací 
lis Ekopack 

2004 1 8 249,72 0,00 neopraviteľný 

 


