MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA

U z n e s e n i a č. 179 - 181
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni
zo dňa 23.10.2015
č. IX/2015

Uznesenie č. 179
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
A. b e r i e n a v e d o m i e
overovateľov zápisnice: MUDr. Štefana Kožuškaniča a JUDr. Rastislava Stašáka.
B. s c h v a ľ u j e
program IX. rokovania MsZ v zmysle predloženého návrhu.
Uznesenie č. 180
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni
volí
členov návrhovej komisie: Mgr. Soňu Gaborčákovú, Mgr. Filipa Lamparta, PhDr. Annu
Lazorčákovú.
Uznesenie č. 181
Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu
schvaľuje
odpredaj pozemkov Prešovskému samosprávnemu kraju, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO 37870475 v súlade s § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov formou osobitného zreteľa, a to: p. č. CKN 1934/11 s výmerou
2040 m2, zastavané plochy a nádvoria, p. č. CKN 787/20 s výmerou 4538 m2, zastavané
plochy a nádvoria, p. č. CKN 3981/16 s výmerou 14 m2, ostatné plochy, p. č. CKN 3938/37
s výmerou 6197 m2, ostatné plochy, p. č. CKN 4543/35 s výmerou 173 m2, ostatné plochy,
p. č. CKN 4628/14 s výmerou 750 m2, zastavané plochy a nádvoria a p. č. CKN 654/20
s výmerou 56 m2, zastavané plochy a nádvoria, evidované na liste vlastníctva č. 3696 v k. ú.
Stará Ľubovňa a p. č. CKN 7896 s výmerou 8256 m2, ostatné plochy, evidované na liste
vlastníctva č. 9414 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely výstavby „Juhovýchodného obchvatu
Mesta Stará Ľubovňa“ v súlade so schváleným Územným plánom mesta Stará Ľubovňa, spolu
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s výmerou 22024 m2 za cenu stanovenú dohodou 1,-- € v podiele 1/1 s podmienkou ich
vrátenia v prípade nerealizovania projektu v súlade so znením Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva zo dňa
01.07.2012, §5, odsek 9, bod 19, 20.
Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
Plánovaná výstavba „Juhovýchodného obchvatu Mesta Stará Ľubovňa“ je v súlade
s Územným plánom Mesta Stará Ľubovňa, schváleným uznesením č. 153 z rokovania MsZ č.
VII/2015 dňa 17.09.2015. Výstavba „Juhovýchodného obchvatu Mesta Stará Ľubovňa“ je
podľa prílohy č. 1 záväznej časti 5.0 zaradená do Zoznamu verejnoprospešných stavieb, časť
5.2, stavby pre dopravu 5.2.1 a 5.2.2.

Stará Ľubovňa 23.10.2015

PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta

Návrhová komisia:
Mgr. Soňa Gaborčáková
Mgr. Filip Lampart
PhDr. Anna Lazorčáková

Zapísala:
Helena Vojteková

2

