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ZÁMER   ZÁMENY  

majetku  Mesta Stará Ľubovňa  
 

Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno e) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením č. 664 z rokovania 

Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXVII/2017 zo dňa 21.09.2017 

 

týmto oznamuje 

 

„zámer“ zámeny pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad 

hodný osobitného zreteľa medzi  zúčastnenými stranami 1) a 2) s finančným vyrovnaním rozdielu hodnoty 

zamieňaných nehnuteľností v zmysle znaleckého posudku nasledovne: 

1) Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167 – predmet zámeny: 

- p. č. CKN 4043/20, ostatná plocha o výmere 163 m², LV č. 3696; 

- p. č. CKN 4046/14, ostatná plocha o výmere 35 m², LV č. 3696; 

- p. č. CKN 4049/37, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 452 m², LV č. 3696; 

- p. č. CKN 4055/3, ostatná plocha o výmere 3390 m², LV č. 3696. 

2) NOVATES, a. s., Továrenská 31, 064 01  Stará Ľubovňa, IČO: 31 670 008 – predmet zámeny: 

- p. č. CKN 4042/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 515 m², LV č. 1194; 

- p. č. CKN 4050/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 3034 m², LV č. 1194; 

- p. č. CKN 4044/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 505 m², LV č. 1194. 

 

Ocenenie predmetov zámeny bude vykonané podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 

Vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku na náklady žiadateľa. 

 

ktorý je zverejnený minimálne 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa s nasledovnými 

podmienkami predaja: „majetkovoprávne usporiadanie pozemkov“.  

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov: Majetkovoprávne vyrovnanie formou zámeny pozemkov medzi účastníkmi 

zámeny na účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov užívaných NOVATES, a. s., Stará Ľubovňa - 

pod príjazdovou cestou a rozšírenie parkoviska umiestneného na p. č.  CKN 4055/3 v k. ú. Stará Ľubovňa. 

 

Zámer zámeny majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

Stará Ľubovňa  10.10.2017 

 

 

           PhDr. Ľuboš Tomko, v. r. 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 


