Mesto Levice, Námestie hrdinov č. 1. 934 32 Levice
Mesto Levice v zmysle zákona c. 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 mesta Levice č. 60/2019
prenechať majetok mesta - nebytový priestor- do nájmu
ide o : časť nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 1, ako budova so súpisným číslom 2953, na
pozemku pare. KNC č. 480, k. ú. Levice, Pri Podlužianke 8, nebytový priestor
na L poschodí, na prevádzkovanie krajčírskej dielne
pre: p. Magdalénu Horváthovú, bytom Perecká ul. 31, 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 26.09.2019.
Ide o dlhodobo voľný priestor (od 01.09.2013).
Zmluva o nájme nebytových priestorov, v prípade schválenia, bude uzatvorená od
01.11.2019 na dobu neurčitú a bude zverejnená v zmysle § č. 47 a) Občianskeho zákonníka
v znení neskorších zmien a doplnkov. P. Magdaléna Horváthová, požaduje neb}4ový priestor
na L poschodí o celkovej výmere 46,00 m2.
Nájom za uvedené priestory v zmysle prílohy č. 3 Zásad o hospodárení s majetkom
mesta Levice predstavuje nájom za priestory na služby o výmere 32,50 m2 vo výške 21,00
eur/m2/rok a za ostatné priestory o výmere 13,50 m2 vo výške 12,00 eur/m2/rok + poplatky
za služby.
Mesto Levice uzatvorí zmluvu o nájme s p. Magdalénou Horváthovou od 01.11.2019 na dobu
neurčitú v prípade, že poslanci MsZ v Leviciach schvália tento prenájom 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@somi.sk
Právny základ: osobitný zákon
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Mesto Levice
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: podľa osobitného zákona a registratúrneho poriadku
Mesto Levice po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu
zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Mesto
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 Mesta 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.
V Leviciach, 19.08.2019
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RNDr. Ján Krtík,v.r.
primátor mesta

