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ZÁMER   PREDAJA  

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. 592 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXIV/2017 zo dňa 21.06.2017 

 

týmto oznamuje 

 

„zámer“ odpredaja pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľovi Ing. 

Jozefovi Greizingerovi, rod. Greizingerovi, Zamoyského 789/16, 064 01 Stará Ľubovňa a to 

pozemok p. č. CKN č. 1418/6, ostatná plocha, diel 3 o výmere 88 m², zameraný a odčlenený 

geometrickým plánom č. 31/2017 zo dňa 22.03.2017 vyhotoveným geodetom Miroslavom 

Ščurkom, Chmeľnica 249, Chmeľnica, IČO: 10768394 od pozemku p. č. EKN 1025/2, orná 

pôda o výmere 333 m² evidovaného na LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 15,-- €/m² 

 

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: Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľa zapísaným na LV č. 9736 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

rozšírenia plochy na parkovanie a zarovnania pozemku. 

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

Stará Ľubovňa  22.06.2017 

 

 

 

 

       v.r.   PhDr. Ľuboš Tomko 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 
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ZÁMER   PREDAJA  

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. 594 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXIV/2017 zo dňa 21.06.2017 

 

týmto oznamuje 

 

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľovi Milanovi 

Sitárovi, rod. Sitárovi, Letná 1079/26, 064 01 Stará Ľubovňa v podiele 1/1, a to časť pozemku 

p. č. CKN 3347/1, ostatná plocha,  LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa s výmerou podľa novo 

vypracovaného GO plánu na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m² 

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: Pozemok je priľahlý k pozemku a stavbe vo 

vlastníctve žiadateľa, zapísaným na LV č. 3770 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

oplotenia časti pozemku CKN č. 3347/1 v k. ú. Stará Ľubovňa. 

 

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

Stará Ľubovňa  22.06.2017 

 

 

 

         v.r. PhDr. Ľuboš Tomko 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 
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ZÁMER   PREDAJA  

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. 597 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXIV/2017 zo dňa 21.06.2017 

 

týmto oznamuje 

 

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľke Štefánii 

Fuchsovej, rod. Kocunovej, Mýtna 604/41, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemok p. č. EKN 

3378/2, diel 3, zastavaná plocha o výmere 6 m², zameraného a odčleneného od parcely EKN 

3378/2, orná pôda o výmere 45 m² evidovaného na LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa 

geometrickým plánom č. 42/2017 zo dňa 25.05.2017 vyhotoveným Geodéziou A-D, Jozefom 

Demurom, Nám. Gen. Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 40320499 na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m² 

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: Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľky zapísaným na LV č. 9131 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

zarovnania pozemku s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky. 

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

 

Stará Ľubovňa  22.06.2017 

 

 

          v.r. PhDr. Ľuboš Tomko 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 

 


