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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA 

 

 

U z n e s e n i a   č. 684 - 733 

 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 

         zo dňa 22.04.2021                         č. XIX/2021 

 

Uznesenie č. 684 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni  

 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

primátorom mesta určených overovateľov zápisnice: PhDr. Soňu Gaborčákovú, PhDr. Editu 

Oláhovú. 

 

B. s c h v a ľ u j e 

 

program XIX. rokovania MsZ v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 685 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni 

  

v o l í 

 

členov návrhovej komisie: MUDr. Martu Benkovú, JUDr. Rastislava Stašáka, Mgr. Jána 

Tomusa. 

 

Uznesenie č. 686 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej 

Ľubovni č. XVIII/2021 zo dňa 18.02.2021. 

 

Uznesenie č. 687 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

vyhodnotenie interpelácií poslancov z predchádzajúceho rokovania MsZ 18.02.2021. 
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Uznesenie č. 688 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

vyhlásenie a podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj hnuteľností vo vlastníctve Mesta 

Stará Ľubovňa, a to technologických strojov, zariadení a chladiacej technológie ľadu na zimný 

štadión „tak ako stoja a ležia“ v súlade s ustanovením §9a, odsek 1, písmeno a) zákona č. 138/91 

Zb. o majetku obcí, so začiatkom súťaže 03.05.2021 a s ukončením súťaže 31.05.2021, za cenu 

minimálne 49 000,-- € a s výškou zábezpeky 5%, t. j. 2 450,-- €. Podmienkou zaradenia            

do súťaže je návrh na kúpu hnuteľností v celosti. 

 

Uznesenie č. 689 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

vyhlásenie a podmienky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností vo vlastníctve 

Mesta Stará Ľubovňa „tak ako stoja a ležia“ v súlade s ustanovením §9a, odsek 1, písmeno a) 

zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí so začiatkom súťaže 03.05.2021, s ukončením súťaže 

31.05.2021 a s výškou zábezpeky 5 %, a to: 

 

- stavba, rodinný dom súp. č. 157,  postavený na pozemku p. č. CKN 431, LV č. 4161    

v k. ú. Stará Ľubovňa; 

- pozemok p. č. CKN 431, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 175 m², podiel 1/1, LV 

č. 4161 v k. ú. Stará Ľubovňa 

 

za cenu minimálne 25 000,-- €, s výškou zábezpeky 5%, t. j. 1 250,-- €. Podmienkou zaradenia 

do súťaže je návrh na kúpu nehnuteľností: rodinného domu s príslušenstvom vrátane pozemku 

v celosti. 

 

Uznesenie č. 690 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

r u š í  
 

uznesenie č. 617 z rokovania MsZ č. XVII/2020 dňa 10.12.2020 v plnom znení. 

 

Uznesenie č. 691 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

odpredaj nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, písmeno e) – 

prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľovi Oskárovi Ščigulinskému, 

rod. Ščigulinskému, nar. 19.01.1961, občanovi SR, Štúrova 388/8, 064 01 Stará Ľubovňa, a to 

diel 1 s celkovou výmerou 11 m², orná pôda, v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením 

z p. č. EKN 1679 s výmerou 1621 m², orná pôda, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, a ktorý bol 
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pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 2736/7 s výmerou 11 m², ostatná plocha v k. ú. Stará 

Ľubovňa a diel 2 s celkovou výmerou 61 m², orná pôda v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol 

odčlenením z p. č. EKN 1679 s výmerou 1621 m², orná pôda, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, 

a ktorý bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 2745 s výmerou 180 m², záhrada v k. ú. 

Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 25/2020 zo dňa 02.03.2020 vyhotoveným Miroslavom 

Ščurkom – geodetom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 10 768 394, úradne overeným 

Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-146/2020 zo dňa 

21.04.2020 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 1 430,-- € v zmysle Znaleckého 

posudku č. 3/2021 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Štupákom, Mierová 18, 064 01 Stará 

Ľubovňa, ev. č.: 913 465. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľa zapísanému na LV č. 670 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely zriadenia 

záhrady. 

Zámer odpredaja nehnuteľností bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Stará 

Ľubovňa 23.03.2021. 

 

Uznesenie č. 692 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

odpredaj nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, písmeno e) – 

prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom Miroslavovi 

Dziakovi, rod. Dziakovi, nar. 27.08.1976, občanovi SR s manž. Darinou Dziak, rod. 

Džačovskou, nar. 19.11.1973, občiankou SR, obaja trvale bytom Jarmočná 172/6, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to nehnuteľnosť p. č. EKN 294/3, záhrada s výmerou 102 m², podiel 1/1, LV č. 4542 

v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 24,47 €/m² v zmysle 

Znaleckého posudku č. 81/2021 vyhotoveného znalcom Ing. Jánom Štupákom, Mierová 18,     

064 01 Stará Ľubovňa, ev. č.: 913 465. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku a stavbe                   

vo vlastníctve žiadateľov zapísaným na LV č. 2822 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý           

na účely rozšírenia pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 

Zámer odpredaja nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Stará 

Ľubovňa 23.03.2021. 

 

Uznesenie č. 693 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

odpredaj nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, písmeno e) – 

prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľovi Jánovi Sokolovi, rod. 

Sokolovi, nar. 02.02.1951, občanovi SR, 065 32 Údol 103, a to novovytvoreného pozemku p. č. 

CKN 935/23, zastavaná plocha s výmerou 54 m², podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením od p. č. 

CKN 935/18, zastavaná plocha s výmerou 118 m², podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa 

geometrickým plánom č. 170/2020 zo dňa 14.12.2020 vyhotoveným Miroslavom Ščurkom,    

064 01 Chmeľnica 249, IČO: 10 768 394, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 

katastrálnym odborom pod č. G1-797/2020 dňa 22.12.2020 na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 37,-- €. 
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Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľa zapísaným na LV č. 7105 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov. 

Zámer odpredaja nehnuteľnosti bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Stará 

Ľubovňa 23.03.2021. 

 

Uznesenie č. 694 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

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

PaedDr. Vladimírovi Buvaličovi, rod. Buvaličovi, nar. 20.06.1956, občanovi SR s manž. Soňou 

Buvaličovou, rod. Bóryovou, nar. 20.07.1956, občiankou SR, obaja trvale bytom Tatranská 

1063/6, 064 01 Stará Ľubovňa, a to novovytvoreného pozemku p. č. CKN 4266/218, trvalý 

trávny porast s výmerou 74 m², podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením dielu 1 s výmerou 44 m²  

od p. č. EKN 1351/2 s celkovou výmerou 118 m², orná pôda, podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará 

Ľubovňa a dielu 2 s výmerou 30 m2 od p. č. EKN 1352 s celkovou výmerou 277 m², trvalý 

trávny porast, podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 29/2021   

zo dňa 23.02.2021 vyhotoveným Miroslavom Ščurkom, 064 01 Chmeľnica 249, IČO: 

10 768 394, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. 

G1-120/2021 zo dňa 23.03.2021  na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 5,-- €/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľov zapísanému na LV č. 1673 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

pozemku vo vlastníctve žiadateľov, zriadenia záhrady a prevencie vzniku čiernej skládky. 

 

Uznesenie č. 695 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

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

republike, správcovi Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p., Radničné námestie 8,  

969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, a to  pozemkov: p. č. CKN 1908/10, zastavaná 

plocha a nádvorie s výmerou 90 m², podiel 1/1; p. č. CKN 1910/10, zastavaná plocha a nádvorie 

s výmerou 5 m2, podiel 1/1 a p. č. CKN 3981/19, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 188 

m2, podiel 1/1, evidovaných na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania pod stavbou: „Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa – PPO rieky Jakubianka km 0,000-

4,01118“ za cenu 15,78 €/m2 určenú znaleckým posudkom č. 83/2013 vypracovaným súdnym 

znalcom v odbore stavebníctva Ing. Jánom Bugatom. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov, ktoré sa nachádzajú 

pod stavbou „Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa – PPO rieky Jakubianka km 0,000-4,01118“          

vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 696 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
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n e s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja časti nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva spoločnosti Lekáreň pri 

nemocnici SL, s. r. o., Sládkovičova 1682/10, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 697 560, a to časť 

pozemku p. č. CKN 863/17, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 230 m², podiel 1/1, LV 

č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, na ktorom je vybudovaná stavba – parkovisko vo vlastníctve 

žiadateľa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu určenú znaleckým posudkom 

v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaná časť pozemku je priľahlá k pozemku a stavbe          

vo vlastníctve žiadateľa zapísaným na LV č. 4457 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitá na účely 

poskytovania parkovacích služieb v rámci parkovacej politiky mesta. 

 

Uznesenie č. 697 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 „zámer“ odpredaja častí nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva spoločnosti ITES 

Vranov, s. r. o., Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou, IČO: 31 680 259, a to 

novovytvorených pozemkov p. č. CKN 910/53, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6 m2, 

podiel 1/1 a p. č. CKN 910/54, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 6 m2, podiel 1/1, ktoré 

vznikli odčlenením z p. č. CKN 910/15, zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 1064 

m2, podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 179/2020 zo dňa 

19.12.2020 vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom, 064 01 Chmeľnica 249, IČO: 10 768 

394  na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 47,43 €/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané pozemky sú priľahlé k pozemku a stavbe                    

vo vlastníctve žiadateľa zapísaným na LV č. 9913 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely 

zriadenia prístupu k bytovému domu so súp. č. 524 v Starej Ľubovni. 

 

Uznesenie č. 698 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja časti nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

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

PhDr. Amantiusovi Akimjakovi PhD., rod. Akimjakovi, nar. 04.01.1961, Budovateľská 3,      

064 01 Stará Ľubovňa, občanovi SR, a to časť pozemku p. č. CKN 848/35, zastavaná plocha a 

nádvorie s výmerou cca 30 m², podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 20,-- €/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku a stavbe                  

vo vlastníctve žiadateľa zapísaným na LV č. 4154 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov, ktoré žiadateľ dlhodobo užíva. 

 

Uznesenie č. 699 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
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n e s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja časti nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

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

Michalovi Šebovi, rod. Šebovi, nar. 29.03.1978, Poľská 1944/13, 064 01 Stará Ľubovňa, 

občanovi SR, a to časť nehnuteľnosti p. č. EKN 4335, trvalý trávny porast s výmerou cca 350 

m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania          

za cenu 5,-- €/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku a stavbe                   

vo vlastníctve žiadateľa zapísaným na LV č. 862 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov, ktoré žiadateľ dlhodobo užíva. 

 

Uznesenie č. 700 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja častí nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

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

Matfiakovi, rod. Matfiakovi, nar. 11.10.1992, občanovi SR, Pilhov 276, 065 22 Mníšek nad 

Popradom, a to časť nehnuteľnosti p. č. CKN 1908/4, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 

20 m², podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a časť nehnuteľnosti p. č. CKN 1911/2, 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 15 m², podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa 

na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu určenú znaleckým posudkom. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané časti pozemkov sú priľahlé k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľa zapísanému na LV č. 2903 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov, ktoré sú oplotené k pozemku žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 701 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

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

republike, správcovi Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava, 

IČO: 30 794 536, a to  pozemku  p. č. CKN 53/4, záhrada s výmerou 128 m², podiel 1/1, LV č. 

3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu určenú znaleckým 

posudkom. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľa zapísaným na LV č. 3510 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

parkovacích miest pre zamestnancov úradu a klientov s obmedzenou pohyblivosťou. 

 

Uznesenie č. 702 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 
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„zámer“ odpredaja nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva spoločnosti RA 

Property, s. r. o., Francisciho 4977/22, 058 01 Poprad, IČO: 46 955 062, a to pozemkov: p. č. 

EKN 603/2, orná pôda s výmerou 958 m², podiel 1/1; p. č. EKN 603/1, orná pôda s výmerou 212 

m², podiel 1/1; p. č. EKN 612/2, orná pôda s výmerou 328 m², podiel 1/1 a p. č. EKN 612/1, orná 

pôda s výmerou 25 m², evidovaných na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu určenú znaleckým posudkom. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané pozemky v lokalite Medzi vodami chce žiadateľ 

využiť na výstavbu polyfunkčného objektu na podnikateľské účely. 

 

Uznesenie č. 703 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

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

Krajňákovi, rod. Krajňákovi, nar. 25.03.1964, občanovi SR, 1. mája 563/3, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to časť pozemku p. č. CKN 2846/174, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 50 

m², podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania          

za cenu určenú znaleckým posudkom. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľa zapísanému na LV č. 2847 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely výstavby 

garáže. 

 

Uznesenie č. 704 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 
 

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

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

Mgr. Františkovi Tokarčíkovi, rod. Tokarčíkovi, nar. 27.05.1988, občanovi SR s manž. Danielou 

Tokarčíkovou, rod. Jacákovou, nar. 03.02.1989, občiankou SR, obaja trvale bytom Zimná 

1875/147, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. EKN 1667/19, orná pôda s výmerou 240 

m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania         

za cenu 40,-- €/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľov zapísanému na LV č. 10251 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

a scelenia pozemku určeného pre výstavbu rodinného domu. 

 

Uznesenie č. 705 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ zámeny nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa medzi zúčastnenými stranami 1) a 2) 
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bez finančného dorovnania rozdielu hodnoty zamieňaných nehnuteľností na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania nasledovne: 

 

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

predmet zámeny: 

- pozemok p. č. EKN 854/1, trvalý trávny porast s výmerou 250 m², podiel 1/1, LV č. 4542 

v k. ú. Stará Ľubovňa; 

- časť pozemku p. č. EKN 855, trvalý trávny porast s výmerou cca 42 m², podiel 1/1, LV  

č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa; 

- časť pozemku p. č. EKN 857/1, orná pôda s výmerou cca 102 m², podiel 1/1, LV č. 4542 

v k. ú. Stará Ľubovňa; 

- nehnuteľnosť – pozemok s p. č. EKN 854/2, trvalý trávny porast s výmerou 12 m², podiel 

1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa; 

2) Katarína Krivoňáková, rod. Mrugová, nar. 20.05.1951, 065 12 Jakubany 276, občianka 

SR – predmet zámeny: 

- časť pozemku p. č. EKN 993, orná pôda s výmerou cca 406 m², podiel 1/1, LV č. 4813 

v k. ú. Stará Ľubovňa. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov medzi účastníkmi 

zámeny na účely nadobudnutia pozemku na výstavbu cyklotrasy v lokalite Medzi vodami         

pre zúčastnenú stranu 1) a nadobudnutia pozemku v lokalite na Ul. 17. novembra pre zúčastnenú 

stranu 2). 

 

Uznesenie č. 706 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ zámeny nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa medzi zúčastnenými stranami 1) a 2) s finančným 

dorovnaním rozdielu hodnoty zamieňaných nehnuteľností na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania nasledovne: 

 

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

predmet zámeny: 

- pozemok p. č. CKN 6249/5, ostatná plocha s výmerou 634 m², podiel 1/1, LV č. 9414 

v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m2; 

- pozemok p. č. CKN 6249/6,  ostatná plocha s výmerou 353 m², podiel 1/1, LV č. 9414 

v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m2; 

- pozemok p. č. CKN 1518/5, ostatná plocha s výmerou 147 m², podiel 1/1, LV č. 4542 

v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m2;  

- pozemok p. č. EKN 1-6648/27, orná pôda s výmerou 857 m², podiel 1/1, LV č. 4542   

v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m2; 

2) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa, Nám. sv. Mikuláša 14, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 31 999 603 – predmet zámeny: 

- pozemok p. č. EKN 522/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 12217 m², podiel 1/1, 

LV č. 2863 v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m2; 

- pozemok p. č. CKN 1879/1, ostatná plocha s výmerou 1682 m², podiel 1/1, LV č. 2863 

v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m2; 

- pozemok p. č. EKN 4471, trvalý trávny porast s výmerou 722 m², podiel 1/1, LV č. 2863 

v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 4,30 €/m2; 
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- pozemok p. č. EKN 3258, orná pôda s výmerou 2411 m², podiel 1/1, LV č. 2863 v k. ú. 

Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m2; 

- pozemok p. č. EKN 3408, orná pôda s výmerou 455 m², podiel 1/1, LV č. 2863 v k. ú. 

Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m2; 

- pozemok p. č. EKN 3409/2, orná pôda s výmerou 88 m², podiel 1/1, LV č. 2863 v k. ú. 

Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m2. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vyrovnanie medzi účastníkmi zámeny        

na účely nadobudnutia pozemkov v lokalite starý cintorín, cintorín Podsadek, skládka, 

kompostáreň a kalvária v Starej Ľubovni pre zúčastnenú stranu 1) a nadobudnutia pozemkov 

v lokalite Na kalvárii a kaplnka v Podsadku pre zúčastnenú stranu 2). 

 

Uznesenie č. 707 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup častí nehnuteľností - pozemkov od vlastníkov identifikovaných geometrickým plánom     

č. 61/2021 zo dňa 15.04.2021 vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom, 064 01 Chmeľnica 

249, IČO: 10 768 394  na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov určených na výstavbu 

prístupovej komunikácie v lokalite Medzi vodami k stavbe „skatepark a pumptrack v Starej 

Ľubovni“ za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 708 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti - pozemku p. č. EKN 994, orná pôda 

s celkovou výmerou 1378 m², podiel 1/2, LV č. 4864 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielovej 

spoluvlastníčky Otílie Crenkovičovej, rod. Škodáčkovej, nar. 19.12.1942, občianky SR, trvale 

bytom Dobrovičova 119/6, 811 09 Bratislava na účely majetkovoprávneho vyrovnania 

pozemkov v lokalite Medzi vodami v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 
 

Uznesenie č. 709 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

r u š í  
 

uznesenie č. 83 z rokovania MsZ č. IV/2019 dňa 28.02.2019 v plnom znení. 

 

Uznesenie č. 710 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

r u š í  
 

uznesenie č. 84 z rokovania MsZ č. IV/2019 dňa 28.02.2019 v plnom znení. 
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Uznesenie č. 711 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup nehnuteľného majetku od výlučného vlastníka RBG Slovakia, s. r. o., Budovateľská 

479/10, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 812 251, a to verejného osvetlenia v obstarávacej cene 

13 500,-- € s DPH v lokalite Nad Kovancom v Starej Ľubovni za kúpnu cenu 1,-- € a stavby - 

chodníkov postavených  na pozemku CKN 3469/1, ostatná plocha s celkovou výmerou 2506 m2, 

LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 1,-- €. 

 

Uznesenie č. 712 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

  

výkup spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti p. č. EKN 2139/1, orná pôda s výmerou 81 

m2, LV č. 7412 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielových spoluvlastníkov: Viktorie Zavartkayovej, 

rod. Zavartkayovej, nar. 04.07.1977, Moyzesova 887/86, 017 01 Považská Bystrica, občianky 

SR, podiel 2/8; Ing. Margity Slaninkovej, rod. Oravcovej, nar. 10.10.1964, Tomanová 101/A, 

831 07 Bratislava, občianky SR, podiel 1/8; Milana Oravca, rod. Oravca, nar. 19.05.1967, 

Popolná 6670/14, 831 06 Bratislava, občana SR, podiel 1/8; Gabriely Klimešovej, rod. 

Zavartkayovej, nar. 10.12.1938, Fándlyho 47/8, 900 89 Častá, občianky SR, podiel 2/8 a Ing. 

Maximiliána Zavartkaya, rod. Zavartkaya, nar. 21.01.1945, Popradská 667/14, 064 01 Stará 

Ľubovňa, občana SR, podiel 2/8 na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov v lokalite 

Za vodou v Starej Ľubovni za cenu 19,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 713 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnosti p. č. EKN 757/2, orná pôda s výmerou 3 m2, 

LV č. 4783 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielových spoluvlastníkov: Ing. Maximiliána Zavartkaya, 

rod. Zavartkaya, nar. 21.01.1945, Popradská 667/14, 064 01 Stará Ľubovňa, občana SR, podiel 

1/16; Ing. Alexandry Körmendy, rod. Zavartkayovej, nar. 10.11.1980, Rovníková 14, 821 02 

Bratislava, občianky SR, podiel 7/48; Ing. Igora Bilanoviča, rod. Bilanoviča, nar. 25.06.1946, 

Fintická 2174/75, 080 06 Prešov, občana SR, podiel 2/4; Gabriely Klimešovej, rod. 

Zavartkayovej, nar. 10.12.1938, Fándlyho 47/8, 900 89 Častá, občianky SR, podiel 14/96; Ing. 

Margity Slaninkovej, rod. Oravcovej, nar. 10.10.1964, Tomanová 101/A, 831 07 Bratislava, 

občianky SR, podiel 7/96 a Milana Oravca, rod. Oravca, nar. 19.05.1967, Popolná 6670/14,    

831 06 Bratislava, občana SR, podiel 7/96 na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov 

v lokalite Medzi vodami v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 714 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 
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výkup časti nehnuteľnosti, a to novovytvoreného pozemku p. č. CKN 2846/413, orná pôda          

s výmerou 3 m², podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením od p. č. CKN 2846/398, orná pôda 

s výmerou 313 m² geometrickým plánom č. 55/2021 zo dňa 11.04.2021, vyhotoveným geodetom 

Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 10 768 394 od spoluvlastníkov 

v bezpodielovom spoluvlastníctve Tomáša Tokarčíka, rod. Tokarčíka, nar. 21.06.1985, občana 

SR s manž. Katarínou Tokarčíkovou, rod. Opinovou, nar. 25.11.1987, občiankou SR, obaja 

trvale bytom Letná 1081/25, 064 01 Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania 

pozemku na Vansovej ul. v Starej Ľubovni za cenu 14,43 €/m². 

Uznesenie č. 715 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/32 na nehnuteľnosti - pozemku p. č. EKN 5367/1, 

orná pôda s výmerou 79 m2, LV č. 4821 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielového spoluvlastníka 

Ing. Márie Zelinkovej, rod. Okošovej, nar. 06.05.1952, 17. novembra 381/28, 083 01 Sabinov, 

občianky SR na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov na prepojenie ulíc 

Popradská/Továrenská v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 716 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/128 na nehnuteľnosti - pozemku p. č. EKN 5367/1, 

orná pôda s výmerou 79 m2, LV č. 4821 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielového spoluvlastníka 

Anastázie Kalenskej, rod. Gulovichovej, nar. 23.09.1936, Náměstí Žižkovo 998/5, 460 01 

Liberec, ČR, občianky ČR na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov na prepojenie 

ulíc Popradská/Továrenská v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 717 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 
 

výkup spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/128 na nehnuteľnosti - pozemku p. č. EKN 5367/1, 

orná pôda s výmerou 79 m2, LV č. 4821 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielového spoluvlastníka 

Mgr. Evy Lamačovej, rod. Gulovichovej, nar. 21.09.1939, Tatranská 860/7, 460 07 Liberec, ČR, 

občianky ČR na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov na prepojenie ulíc 

Popradská/Továrenská v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 718 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 
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výkup spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/16 na nehnuteľnosti - pozemku  p. č. EKN 5367/1, 

orná pôda s výmerou 79 m2, LV č. 4821 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielového spoluvlastníka 

Michala Kudasa, rod. Kudasa, nar. 15.08.1942, Gerlachovská 135/3, 060 01 Malý Slavkov, 

občana SR na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov na prepojenie ulíc 

Popradská/Továrenská v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 719 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup spoluvlastníckeho podielu vo výške 3/128 na nehnuteľnosti - pozemku  p. č. EKN 5367/1, 

orná pôda s výmerou 79 m2, LV č. 4821 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielového spoluvlastníka 

Ing. Marty Behavej, rod. Behavej, nar. 23.07.1956, Lichardova 2801/9, 010 01 Žilina, občianky 

SR na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov na prepojenie ulíc Popradská/Továrenská 

v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 720 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/48 na nehnuteľnosti - pozemku  p. č. EKN 5367/1, 

orná pôda s výmerou 79 m2, LV č. 4821 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielového spoluvlastníka 

Zuzany Sisákovej, rod. Kudasovej, nar. 05.01.1974, Okružná 771/74, 058 01 Poprad, občianky 

SR na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov na prepojenie ulíc Popradská/Továrenská 

v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 721 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 
 

výkup spoluvlastníckeho podielu vo výške 4/48 na nehnuteľnosti - pozemku  p. č. EKN 5367/1, 

orná pôda s výmerou 79 m2, LV č. 4821 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielového spoluvlastníka 

Milana Nevického, rod. Nevického, nar. 14.09.1948, Krvavé pole 268/24, 060 01 Kežmarok, 

občana SR na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov na prepojenie ulíc 

Popradská/Továrenská v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 722 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup spoluvlastníckeho podielu vo výške 4/48 na nehnuteľnosti - pozemku  p. č. EKN 5367/1, 

orná pôda s výmerou 79 m2, LV č. 4821 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielového spoluvlastníka 

Xenie Husovskej, rod. Nevickej, nar. 09.11.1945, Karola Kuzmányho 1538/5, 060 01 Kežmarok, 
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občianky SR na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov na prepojenie ulíc 

Popradská/Továrenská v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 723 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup spoluvlastníckeho podielu vo výške 83/128 na nehnuteľnosti - pozemku  p. č. EKN 

5367/1, orná pôda s výmerou 79 m2, LV č. 4821 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielového 

spoluvlastníka Mgr. Michala Dica, rod. Dica, nar. 12.10.1980, 17. novembra 1363/9, 064 01 

Stará Ľubovňa, občana SR na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov na prepojenie 

ulíc Popradská/Továrenská v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 724 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

r u š í  
 

uznesenie č. 672 z rokovania MsZ č. XVIII/2021 dňa 18.02.2021 v plnom znení. 

 

Uznesenie č. 725 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup nehnuteľnosti – pozemku p. č. CKN 1257/12, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 122 

m², podiel 1/1, LV č. 4847 v k. ú. Stará Ľubovňa od výlučného vlastníka Andreja Zentka, rod. 

Zentka, nar. 24.04.1956, Zamoyského 816/46, 064 01 Stará Ľubovňa, občana SR na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania pozemku v lokalite za OC Kaufland v Starej Ľubovni za cenu 

15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 726 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

vyplatenie škôd spôsobených vytopením prevádzok počas rekonštrukcie Obchodného domu 

Družba, Letná 6, Stará Ľubovňa nasledovným nájomcom: 

 

1) Oľga Mordavská – AGLO so sídlom Vsetínska 23, 064 01 Stará Ľubovňa vo výške 

1 243,63 €; 

2) Anna Kosturková – Anna Textil so sídlom Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa vo výške 

508,08 €.  

 

Uznesenie č. 727 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
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s c h v a ľ u j e 

 

zníženie nájomného (nie poplatkov za poskytovanie služieb) v súlade so „Zásadami 

hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý Mesto 

užíva“ nasledovným nájomcom:  

 

1) Oľga Mordavská – AGLO so sídlom Vsetínska 23, 064 01 Stará Ľubovňa za obdobie    

od 01.09.2020 do 23.10.2020 vo výške 100 %, t. j. 206,08 €;  

2) Anna Kosturková – Anna Textil so sídlom Letná 15, 064 01 Stará Ľubovňa za obdobie 

od 08.08.2020 do 23.10.2020 vo výške 100 %, t. j. 393,62 €. 
 

Uznesenie č. 728 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

A. s c h v a ľ u j e 

 

a) celoročné hospodárenie Mesta Stará Ľubovňa za rok 2020 bez výhrad; 

b) tvorbu rezervného fondu Mesta vo výške 26 878,52 € (zdrojom tvorby rezervného fondu 

je 10 % prebytku bežnej časti rozpočtu Mesta za rok 2020, ktorý môže byť v zmysle 

zákona použitý na tvorbu tohto fondu); 

c) tvorbu fondu rozvoja Mesta vo výške 241 906,67 €  (zdrojom tvorby fondu rozvoja        

je 90 % prebytku bežnej časti rozpočtu Mesta za rok 2020); 

d) zúčtovanie záporného výsledku  hospodárenia vo výške  305 358,73 €  v prospech účtu   

428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov; 

e) finančné vysporiadanie hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za rok 2020 v zmysle tabuľky 

„Finančné vysporiadanie hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za rok 2020“ zo dňa 

22.04.2021; 

f) predložený návrh Záverečného účtu a výročnej správy za rok 2020 bez zmien. 

 

B. b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k Záverečnému účtu a výročnej správe Mesta Stará 

Ľubovňa, rozpočtových  organizácií a príspevkovej organizácie VPS  za rok 2020; 

b) stanovisko finančno-ekonomickej komisie k Záverečnému účtu a výročnej správe Mesta 

Stará Ľubovňa, rozpočtových  organizácií a príspevkovej organizácie VPS  za rok 2020. 

 

Uznesenie č. 729 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

A. s c h v a ľ u j e 

 
prijatie úveru od Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške úverového rámca 2 000 000,-- € (slovom: 

dva milióny) s maximálnou splatnosťou 31.12.2032 na účely financovania schválených 

a následne realizovaných investícií Mesta v rámci rozvojového programu mesta. 

 

B. p o v e r u j e   primátora mesta PhDr. Ľuboša Tomka, 

 

aby ako zástupca Mesta Stará Ľubovňa uzatvoril s bankou príslušnú Zmluvu o úvere a ďalšiu 

zmluvnú dokumentáciu potrebnú pre prijatie úveru, ako aj vykonával všetky ďalšie úkony 

súvisiace s úverom. 
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C. b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k uzatvoreniu Zmluvy o kapitálovom úvere; 

b) stanovisko finančno-ekonomickej komisie k uzatvoreniu Zmluvy o kapitálovom úvere. 

 

Uznesenie č. 730 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

  

výsledky hospodárenia obchodných spoločností Mesta Stará Ľubovňa – SLOBYTERM, spol. 

s  r. o., EKOS, spol. s r. o., ĽMS, spol. s r. o., MARMON, spol. s r. o. a neziskovej organizácie 

Ľubovnianska nemocnica za r. 2020 a ich finančné plány na rok 2021. 

 

Uznesenie č. 731 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

  

Správu o plnení Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 

2020 v zmysle predloženého návrhu.   

 

Uznesenie č. 732 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa v aktualizovanom znení k 12.04.2021. 

 

Uznesenie č. 733 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni  

 

b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

interpeláciu poslancov: PhDr. Dalibora Mikulíka, Mgr. Rudolfa Žiaka, PhDr. Edity Oláhovej, 

JUDr. Rastislava Stašáka, PaedDr. Klaudie Satkeovej. 

  

 

Stará Ľubovňa 23.04.2021   

 

PhDr. Ľuboš Tomko  

     primátor mesta          
N á v r h o v á   k o m i s i a :            

MUDr. Marta Benková 

JUDr. Rastislav Stašák 

Mgr. Ján Tomus 

 

Z a p í s a l a :   Helena Vojteková 


