
 

 

Mesto Stará Ľubovňa 
 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa:  13.03.2018 

Zverejnené na webovom sídle dňa: 13.03.2018 

 

 

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. 

758 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXXI/2018 zo dňa 22.02.2018 

 

týmto oznamuje 

 

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

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom 

Petrovi Ščerbákovi, rod. Ščerbákovi a manž. Ľudmile Ščerbákovej, rod. Schmiedtovej, Zimná 

911/27, 064 01 Stará Ľubovňa, a to novovytvorený pozemok p. č. CKN 3015/559, ostatná plocha, 

s výmerou 88 m², zameraný a odčlenený od p. č. CKN 3015/2, ostatná plocha s výmerou 24 781 

m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 76/2017 zo dňa 07.07.2017 

vypracovaným Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 10768394 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 žiadateľov zapísaným na LV č. 1658 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

zarovnania pozemku a zriadenia záhrady.  

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

Stará Ľubovňa  07.03.2018 

 

 

 

         PhDr. Ľuboš Tomko, v. r. 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 
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ZÁMER   PRENÁJMU 

majetku  Mesta Stará Ľubovňa  
 

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

písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením č. 

765 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXXI/2018 zo dňa 22.02.2018 

 

týmto oznamuje 

 

„zámer“ predĺženia nájomného vzťahu na nehnuteľnosť podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, §9a, odsek 9, písmeno c) – prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľovi XPARK, s. r. o., 

Hniezdne 367, 065 01 Hniezdne, IČO: 46777644, a to časť pozemku p. č. CKN 3015/2, ostatná 

plocha, s výmerou cca 15000 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa s výškou nájmu 1,-- €/rok na 

dobu 30 rokov od podpisu zmluvy. Náklady na vypracovanie geometrického plánu vo výške 647,-

-€ uhradí žiadateľ, 

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

s nasledovnými podmienkami prenájmu: „dobudovanie športového a zábavného parku pre deti 

a mládež na svahu Krivuľa v Starej Ľubovni“.  

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 9, písmeno c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Dôvodom predĺženia nájomného vzťahu sú ďalšie 

investície na dobudovanie športového a zábavného parku pre deti a mládež na svahu Krivuľa 

v Starej Ľubovni. 

 

Zámer prenájmu majetku Mesta je zverejnený: 

c) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

d) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

Stará Ľubovňa  07.03.2018 

 

 

 

         PhDr. Ľuboš Tomko, v. r. 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 

 


