
Mestské kultúrne stredisko, A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice 

              Mestské kultúrne stredisko Levice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. v znení zmien 

a doplnkov, § 9a, ods. 9 písmeno c)a  Smernice o prenajímaní nebytových priestorov v majetku mesta, 

ktorá tvorí  Prílohu č. 3 k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Levice, zverejňuje  

Zámer Mestského kultúrneho strediska  Levice č. 21/2022 

prenechať  majetok mesta – nebytový priestor – do nájmu 

ide o : časť nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1, ako budova so súpisných číslom 2041 na 

pozemku parc. KNC č. 332, k.ú. Levice, Ul. A. Sládkoviča 2, 3. poschodie na kancelárske 

priestory 

 

                                  pre Ing. Bibiana Buchelová, Muštová 6278/17, 934 01 Levice  

 

z dôvodu:   hodného osobitného zreteľa, o ktorom bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo v 

                 Leviciach 3/5 väčšinou všetkých  poslancov  na  zasadnutí MsZ dňa 22.9.2022. Ide o   

                 nebytový priestor na 3.poschodí 24 m2,  ktorý žiadateľka  užíva od 14.11.2021  na základe 

povolenia Mgr.Eva Štutíkovou , ktorým Ing. Bibiana Buchelová žiada o dlhodobý prenájom 

uvedených priestorov . 

  

 

     Dodatok k Nájomnej zmluve č. 016/2018 zo dňa 22.6.2018  o nájme nebytových priestorov, 

v prípade schválenia, bude uzatvorený na dobu neurčitú a bude zverejnený v zmysle § č.47 a) 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov. Ing. Bibiana Buchelová žiada 

o dlhodobý prenájom uvedených priestorov na kancelárske priestory . 

MsKS navrhuje nájomné za služby vo výške 41,55 eur/m²/rok v zmysle prílohy č. 3 Zásad 

o hospodárení s majetkom mesta Levice.  

MsKS Levice uzatvorí dodatok k Zmluve o nájme zo dňa 22.6.2018 , v prípade, že poslanci MsZ 

v Leviciach schvália tento prenájom 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  

 

V Leviciach, 22.8.2022  

                                                                                 

                                                                                               Mgr. Mária Mészárošová 

 Riaditeľka MsKS  

Informovanie:  

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:  zo@eurotrading.sk  

Právny základe:  osobitný zákon 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:  MsKS Levice  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:  nebude  

Doba uchovávania osobných údajov:  podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku  

      MsKS Levice po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí  likvidáciu 

osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. MsKS Levice vyhlasuje, že zabezpečí primeranú 

úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať 

spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa 

osobné údaje spracovávajú. 

Práva žiadateľa: 

- žiadateľ má právo požadovať od MsKS Levice prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu, 

ako aj právo na prenosnosť údajov,  

- žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby, alebo podaním podnetu 

na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle 

§100 zákona č. 18/2018 Z.z. 
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