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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA 

 

 

U z n e s e n i a   č. 778 - 826 

 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 

         zo dňa 23.09.2021                         č. XXI/2021 

 

 

Uznesenie č. 778 

 

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. Dalibora Mikulíka, Mgr. Jána 

Tomusa. 

 

B. s c h v a ľ u j e 

 

program XXI. rokovania MsZ v zmysle predloženého návrhu a  so zmenou predloženou               

na rokovaní MsZ. 

 

Uznesenie č. 779 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni 

  

v o l í 

 

členov návrhovej komisie: Pavla Jeleňa, Michala Petriláka, JUDr. Rastislava Stašáka. 

 

Uznesenie č. 780 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni 

 

k o n š t a t u j e ,  ž e  
 

na rokovaní MsZ nevystúpil žiaden obyvateľ mesta, resp. iná osoba. 

 

Uznesenie č. 781 

 

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. XX/2021 dňa 17.06.2021. 
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Uznesenie č. 782 

 

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 17.06.2021. 

 

Uznesenie č. 783 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

výsledky verejnej obchodnej súťaže na odpredaj nehnuteľností – pozemkov p. č. CKN 6249/2 

a p. č. CKN 6249/3 vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, vyhlásenej na základe uznesenia č. 740 

z rokovania MsZ č. XX/2021 dňa 17.06.2021 – bez súťažného návrhu. 

 

Uznesenie č. 784 

 

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 01.10.2021, s ukončením súťaže 

29.10.2021 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. 785 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

predĺženie Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 163/2004 zo dňa 22.12.2003 v znení 

neskorších dodatkov s Ľubovnianskou knižnicou, Letná 6, Stará Ľubovňa, IČO:37781243 

o jeden rok za nezmenených podmienok. 
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Uznesenie č. 786 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

žiadosť Poľovného združenia SIHLA Nová Ľubovňa o predĺženie doby nájmu z 10 na 15 rokov 

v súlade so zákonom č. 115/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. 

o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. 

a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 

 

B. s c h v a ľ u j e 

 
uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní poľovného revíru Poľovného združenia SIHLA Nová 

Ľubovňa č. 78/2012 zo dňa 20.03.2012 podľa zákona č. 115/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 72/2012 Z. z. a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov 

z dôvodu: 

  

a) výšky náhrady za užívanie poľovného revíru a jej splatnosti v znení »              

„Článok III. Náhrada za užívanie 

1. Zmluvné strany sa dohodli na náhrade za užívanie poľovného revíru v súlade s prílohou 

č. 2 k zákonu č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení, a to lesný pozemok vo výške 1,50 €/ha/rok.“ s účinnosťou od 

31.05.2021.  

 

b) úpravy doby nájmu poľovných pozemkov z 10 na 15 rokov v znení » 

„Článok VI. Doba platnosti a zániku zmluvy 

1. Podľa §14 ods. 2 zákona sa zmluva uzatvára od 01.01.2022 na dobu 15 rokov od jej 

podpísania zmluvnými stranami, účinnosť podľa §14 ods. 3 písm. g) zákona 

o poľovníctve nadobúda dňom jej podpisu splnomocnencami v súlade s bodom 4 

notárskej zápisnice zo dňa 28.04.2021 a zmluvy o užívaní poľovného revíru.“  

 

Uznesenie č. 787 

 

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 výlučného vlastníctva žiadateľovi Ing. Petrovi 

Rusiňákovi, rod. Rusiňákovi, nar. 05.09.1986, Litmanová 14, 065 31 Jarabina, občanovi SR, a to 

novovytvoreného pozemku p. č. CKN 2846/414, zastavaná plocha s výmerou 58 m², podiel 1/1, 

ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 2846/173 s celkovou výmerou 1366 m², zastavaná plocha, 

podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 63/2021 zo dňa 

20.04.2021 vyhotoveným Miroslavom Ščurkom, 064 01 Chmeľnica 249, IČO: 10 768 394, 

úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-261/2021 

dňa 30.04.2021 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 40,-- €/m². 

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

žiadateľa zapísanému na LV č. 3986 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pred rodinným domom žiadateľa. 
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Uznesenie č. 788 

 

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 bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom Miroslavovi 

Hamrákovi, rod. Hamrákovi, nar. 04.08.1984, občanovi SR s manž. Monikou Hamrákovou, rod. 

Knapíkovou, nar. 05.04.1986, občiankou SR, obaja trvale bytom 065 11 Nová Ľubovňa 845, 

a to: spoluvlastníckeho podielu 2/4 na pozemku p. č. EKN 1688/3, orná pôda s výmerou 8 m², 

LV č. 10316 v k. ú. Stará Ľubovňa a podielu 1/1 na pozemku p. č. EKN 1689/3, orná pôda 

s výmerou 15 m², LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania     

za cenu 55,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov zapísaným na LV č. 10317 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely zriadenia 

prístupu k novostavbe rodinného domu. 

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

Ľubovňa 04.08.2021. 

 

Uznesenie č. 789 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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 bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom 

Martinovi Guregovi, rod. Guregovi, nar. 09.11.1979, občanovi SR s manž. Žanetou Guregovou, 

rod. Arendáčovou, nar. 22.08.1982, občiankou SR, obaja trvale bytom Okružná 1978/133, 064 

01 Stará Ľubovňa, a to časti pozemku p. č. CKN 6807, ostatná plocha s výmerou cca 344 m², 

podiel 1/1, LV č. 9414 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 

30,-- €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 10005 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

pozemku a zriadenia záhrady. 

 

Uznesenie č. 790 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja časti nehnuteľnosti - pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 

§9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľovi 

Gustávovi Dunkovi, rod. Dunkovi, nar. 21.07.1974, občanovi SR, trvale bytom Podsadek 115/A, 

064 01 Stará Ľubovňa, a to diel 1 s výmerou 27 m², orná pôda, podiel 1/1, ktorý bol odčlenený 

od p. č. EKN 1-6648/27, orná pôda s celkovou výmerou 857 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. 

Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej p. č. CKN 1778/4, orná pôda s výmerou 27 m² 

a diel 2 s výmerou 7 m², zastavaná plocha, podiel 1/1, ktorý bol odčlenený od p. č. EKN 1-

6648/27, orná pôda s celkovou výmerou 857 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa 

a bol pričlenený k novovytvorenej p. č. CKN 1779/5, zastavaná plocha s výmerou 135 m² 
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geometrickým plánom č. 94/2021 zo dňa 19.05.2021 vyhotoveným Miroslavom Ščurkom, 064 

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

katastrálnym odborom pod č. G1-351/2021 dňa 08.06.2021 na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 20,-- €/m². 

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

žiadateľa zapísanému na LV č. 6936 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 791 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

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

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

s. r. o., 065 11 Nová Ľubovňa 78, IČO: 36 514 012, a to: časti pozemku p. č. EKN 5501/1, 

zastavaná plocha s výmerou cca 80 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa a časti 

pozemku p. č. EKN 5449/1, zastavaná plocha s výmerou cca 27 m², podiel 1/1, LV č. 4542     

v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 30,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané pozemky sú sčasti priľahlé k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľa zapísanému na LV č. 9769 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely rozšírenia 

statickej dopravy formou vytvorenia parkovacích miest. 

 

Uznesenie č. 792 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja časti nehnuteľností – pozemkov podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 

§9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva 

spoločnosti ATRIUM SL, spol. s r. o., Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 47 015 578, 

a to dielu 1 s výmerou 85 m2, ostatná plocha, podiel 1/1, ktorý bol odčlenený od p. č. EKN 

3397/2, trvalý trávny porast s celkovou výmerou 239 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará 

Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej p. č. CKN 1893/5, ostatná plocha s výmerou 176 m² 

a dielu 2 s výmerou 91 m², ostatná plocha, podiel 1/1, ktorý bol odčlenený od p. č. EKN 5498/1, 

ostatná plocha s celkovou výmerou 6032 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol 

pričlenený k novovytvorenej p. č. CKN 1893/5, ostatná plocha s výmerou 176 m²  geometrickým 

plánom č. 57/2021 zo dňa 13.04.2021 vyhotoveným Miroslavom Ščurkom, 064 01 Chmeľnica 

249, IČO: 10 768 394,  úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym 

odborom pod č. G1-233/2021 dňa 23.04.2021 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 

30,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané pozemky sú priľahlé k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľa zapísanému na LV č. 9559 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely zriadenia 

parkoviska a prístupu k prevádzke. 

 

Uznesenie č. 793   

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

A. b e r i e   n a   v e d o m i e 
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„zámer“ odpredaja časti nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to časti pozemku p. č. CKN 863/1 s výmerou 

cca 417 m², zastavaná plocha, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa do podielového spoluvlastníctva 

žiadateľom: Pauline Vnenkovej, rod. Vojtekovej, nar. 25.10.1953, občianke SR, Obrancov mieru 

515/14, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/12; Bibiane Valaškovej, rod. Vnenkovej, nar. 

06.06.1974, občianke SR, 065 01 Forbasy 75, podiel 1/24; Rastislavovi Vnenkovi, rod. 

Vnenkovi, nar. 10.08.1975, občanovi SR, Tatranská 1063/7, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/24; 

Tomášovi Compľovi, rod. Compľovi, nar. 31.01.1997, občanovi SR s manž. Sidóniou 

Compľovou, rod. Knapíkovou, nar. 31.12.1998, občiankou SR, obaja trvale bytom Obrancov 

mieru 515/14, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/6; Mgr. Marekovi Tokarčíkovi, rod. Tokarčíkovi, 

nar. 05.03.1979, občanovi SR, Obrancov mieru 515/14, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/6 a 

Milanovi Filičkovi, rod. Filičkovi, nar. 18.01.1962, občanovi SR s manž. Helenou Filičkovou, 

rod. Mikitovou, nar. 14.12.1962, Letná 1078/19, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/3 na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 47,43 €/m².  

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaný pozemok je priľahlý k stavbe bytovému domu súp. č. 

515 v Starej Ľubovni, v ktorej vlastníci bytov zapísaní na LV č. 2776 v k. ú. Stará Ľubovňa budú 

využívať pozemok na účely vybudovania parkovacích miest, záhradného krytého sedenia 

a výmeny starého oplotenia. 

B. o d p o r ú č a 

 

pripraviť zámer odpredaja pozemku v zadnej časti dvora rozdelením na päť samostatných 

parciel, ktoré sa odpredajú jednotlivým žiadateľom do ich výlučného vlastníctva a v ďalšom 

kroku odpredať zvyšok pozemku do podielového spoluvlastníctva všetkým vlastníkom šiestich 

bytov v bytovom dome na Ul. obrancov mieru č. 515/14. 

 

Uznesenie č. 794 

 

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 

Mgr. Matejovi Zamkovskému, rod. Zamkovskému, nar. 15.10.1950, občanovi SR s manž. 

Vierou Zamkovskou, rod. Vitkovskou, nar. 30.12.1950, občiankou SR, obaja trvale bytom 

Zámocká 747/67, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. CKN 2139/7, zastavaná plocha 

s výmerou 11 m², podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 19,78 €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 1375 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

majetkovoprávneho vysporiadania oplotených pozemkov užívaných žiadateľom od roku 1983. 

 

Uznesenie č. 795 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja časti nehnuteľnosti vo vlastníctve EKOS, spol. s r. o., Popradská 24, 064 01 

Stará Ľubovňa, IČO: 36 168 475 podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

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

Group, s. r. o., Humenské nám. 1, 851 07 Bratislava, IČO: 47 592 206, a to časti pozemku p. č. 
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CKN 213/1, orná pôda s výmerou cca 3000 m2, LV č. 4238 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaná časť pozemku bude využitá na realizáciu 

podnikateľského zámeru - výstavba čerpacej stanice SHELL. 

 

Uznesenie č. 796 

 

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 bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom 

Ing. Jozefovi Rybovičovi, rod. Rybovičovi, nar. 19.04.1985, občanovi SR s manž. Ing. Annou 

Rybovičovou, rod. Kaletovou, nar. 28.03.1989, občiankou SR, obaja trvale bytom Okružná 

1430/93, 064 01 Stará Ľubovňa, a to časti pozemku p. č. CKN 4598/1, zastavaná plocha 

s výmerou cca 20 m², podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 30,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaná časť pozemku je priľahlá k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľov zapísanému na LV č. 7297 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitá na účely 

zabezpečenia prístupu k pozemku žiadateľov. 

 

Uznesenie č. 797 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

„zámer“ odpredaja časti nehnuteľnosti – pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 

§9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva 

žiadateľom Mariánovi Stesňákovi, rod. Stesňákovi, nar. 16.08.1959, občanovi SR s manž. 

Máriou Stesňákovou, rod. Barlíkovou, nar. 15.03.1967, občiankou SR, obaja trvale bytom Mýtna 

651/94, 064 01 Stará Ľubovňa, a to dielu 2 s celkovou výmerou 55 m2, ostatná plocha v k. ú. 

Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. EKN 5492/3 s výmerou 451 m2, orná pôda, LV 

č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 1943/38, ostatná 

plocha s výmerou 255 m2 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 18/2021 zo dňa 

06.04.2021 vypracovaným geodetom Zdenom Balážom, Nová Ľubovňa 364, 065 11 Nová 

Ľubovňa, IČO: 14 315 050, úradne overeným Okresným úradom, katastrálnym odborom pod 

číslom G1-213/2021 dňa 04.05.2021 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 55,-- 

€/m². 

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

vo vlastníctve žiadateľov zapísaným na LV č. 2635 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitá            

na účely majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod garážou. 

 

Uznesenie č. 798 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

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

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľke Anne 
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Petriľákovej, rod. Romaňákovej, nar. 01.07.1936, občianke SR, Sládkovičova 484/2, 064 01 

Stará Ľubovňa, a to časti pozemku p. č. EKN 4115, trvalý trávny porast s výmerou cca 10 m², 

podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa a časti pozemku p. č. EKN 5512/5, ostatná plocha 

s výmerou cca 3 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa  na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 30,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadateľka má záujem majetkovoprávne vysporiadať 

pozemky z dôvodu rekonštrukcie stavby – kaplnky bez súpisného čísla, ktorá je postavená        

na žiadaných pozemkoch, a o ktorú sa žiadateľka dlhodobo stará. 

 

Uznesenie č. 799 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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 Jánovi 

Firmentovi, rod. Firmentovi, nar. 04.05.1987, občanovi SR, Budovateľská 486/21, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to časti pozemku p. č. CKN 863/36, zastavaná plocha s výmerou cca 25 m², podiel 

1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 47,-- 

€/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok bude využitý na účely výstavby garáže. 

 

Uznesenie č. 800 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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 žiadateľke Janke 

Krafčákovej, rod. Mariančíkovej, nar. 08.11.1953, občianke SR, Popradská 656/3, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to časti pozemku p. č. EKN 5498/1, ostatná plocha s výmerou cca 21 m², podiel 1/1, 

LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 20,-- €/m². 

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

žiadateľky zapísaným na LV č. 1560 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

dvora a ochrany pred povodňami. 

 

Uznesenie č. 801 

 

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. Art. Rastislavovi Šoltýsovi, rod. Šoltýsovi, nar. 11.11.1979, občanovi SR s manž. Mgr. 

Janou Šoltýsovou, rod. Repkovou, nar. 06.08.1982, občiankou SR, obaja trvale bytom Levočská 

1900/63, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. EKN 5472/2, trvalý trávny porast s výmerou 

2873 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania 

za cenu 15,-- €/m². 
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Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok bude využitý na podnikateľské účely -

výstavba firmy. 

 

Uznesenie č. 802  

 

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. Art. Rastislavovi Šoltýsovi, rod. Šoltýsovi, nar. 11.11.1979, občanovi SR s manž. Mgr. 

Janou Šoltýsovou, rod. Repkovou, nar. 06.08.1982, občiankou SR, obaja trvale bytom Levočská 

1900/63, 064 01 Stará Ľubovňa a to pozemku p. č. EKN 1103/2, zastavaná plocha s výmerou 

2315 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania 

za cenu 15,-- € /m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok bude využitý na podnikateľské účely -

výstavba firmy. 

 

Uznesenie č. 803 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to časti pozemku p. č. EKN 4052, orná pôda 

s výmerou cca 2034 m², podiel 1/1, LV č. 4542  v k. ú. Stará Ľubovňa a časti pozemku p. č. EKN 

4050/1, trvalý trávny porast s výmerou cca 2849 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará 

Ľubovňa do výlučného vlastníctva žiadateľom: Božene Barinkovej, rod. Urbancovej, nar. 

15.04.1962, občianke SR, trvale bytom Mierová 1093/38, 064 01 Stará Ľubovňa; Richardovi 

Kormaníkovi, rod. Kormaníkovi, nar. 12.05.1990, občanovi SR, trvale bytom 17. novembra 

552/23, 064 01 Stará Ľubovňa; Stanislavovi Bartkovi, rod. Bartkovi, nar. 11.07.1980, občanovi 

SR, trvale bytom 065 11 Nová Ľubovňa 636; Viere Servickej, rod. Kaletovej, nar. 20.08.1963, 

občianke SR, trvale bytom Mierová 1106/17, 064 01 Stará Ľubovňa; Mgr. Ľudmile Jánoškovej, 

rod. Trajčíkovej, nar. 28.05.1961, občianke SR, trvale bytom Letná 1072/3, 064 01 Stará 

Ľubovňa; Lucii Ondrušovej, rod. Mrugovej, nar. 28.12.1974, občianke SR, trvale bytom Mierová 

1360/11, 064 01 Stará Ľubovňa; Darine Wachsmann, rod. Tribulovej, nar. 08.09.1981, občianke 

SR, trvale bytom Mierová 1104/9, 064 01 Stará Ľubovňa a do bezpodielového spoluvlastníctva 

žiadateľom: RNDr. Jozefovi Firmentovi, rod. Firmentovi, nar. 01.01.1954, občanovi SR s manž. 

Valériou Firmentovou, rod. Vitovičovou, nar. 01.05.1959, občiankou SR, obaja trvale bytom 

Zámocká 728/27, 064 01 Stará Ľubovňa; Petrovi Saloňovi, rod. Saloňovi, nar. 02.02.1950, 

občanovi SR s manž. Máriou Saloňovou, rod. Čandíkovou, nar. 12.03.1950, občiankou SR, obaja 

trvale bytom Levočská 372/38, 064 01 Stará Ľubovňa; Vladimírovi Lukáčovi, rod. Lukáčovi, 

nar. 31.08.1962, občanovi SR s manž. Jankou Lukáčovou, rod. Štupákovou, nar. 18.08.1961, 

občiankou SR, obaja trvale bytom Mierová 1097/58, 064 01 Stará Ľubovňa; Petrovi Lukáčovi, 

rod. Lukáčovi, nar. 16.07.1961, občanovi SR s manž. Mgr. Annou Lukáčovou, rod. Pružinskou, 

nar. 28.03.1964, občiankou SR, obaja trvale bytom Mierová 1106/19, 064 01 Stará Ľubovňa; 

Ladislavovi Šipošovi, rod. Šipošovi, nar. 03.07.1949, občanovi SR s manž. Martou Šipošovou, 

rod. Šidlovskou, nar. 10.01.1949, občiankou SR, obaja trvale bytom Okružná 850/22, 064 01 

Stará Ľubovňa; Jurajovi Farkašovi, rod. Farkašovi, nar. 16.02.1976, občanovi SR s manž. 

Zuzanou Farkašovou, rod. Koczurovou, nar. 31.07.1979, občiankou SR, obaja trvale bytom 
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Mierová 1087/6, 064 01 Stará Ľubovňa; Ing. Petrovi Mikulovi, rod. Mikulovi, nar. 10.07.1947, 

občanovi SR s manž. MUDr. Máriou Mikulovou, rod. Čoliavou, nar. 30.12.1947, občiankou SR, 

obaja trvale bytom Mierová 1088/12, 064 01 Stará Ľubovňa; Bc. Ľubomírovi Motýľovi, rod. 

Motýľovi, nar. 31.10.1960, občanovi SR s manž. Máriou Motýľovou, rod. Starinskou, nar. 

17.11.1961, občiankou SR, obaja trvale bytom Mierová 1093/38, 064 01 Stará Ľubovňa; 

Michalovi Bartkovi, rod. Bartkovi, nar. 21.11.1956, občanovi SR s manž. Paulínou Bartkovou, 

rod. Kravcovou, nar. 18.09.1957, občiankou SR, obaja trvale bytom Letná 1079/24, 064 01 Stará 

Ľubovňa; Vladimírovi Jurečkovi, rod. Jurečkovi, nar. 17.10.1961, občanovi SR s manž. Máriou 

Jurečkovou, rod. Majerničkovou, nar. 27.01.1963, občiankou SR, obaja trvale bytom Letná 

1077/13, 064 01 Stará Ľubovňa; Jozefovi Brajerčíkovi, rod. Brajerčíkovi, nar. 12.03.1956, 

občanovi SR s manž. Máriou Brajerčíkovou, rod. Hutníkovou, nar. 24.10.1956, občiankou SR, 

obaja trvale bytom Okružná 882/60, 064 01 Stará Ľubovňa; Vasiľovi Fiľakovi, rod. Fiľakovi, 

nar. 01.04.1954, občanovi SR s manž. Jolanou Fiľakovou, rod. Kseňakovou, nar. 18.03.1955, 

občiankou SR, obaja trvale bytom Mierová 1093/36, 064 01 Stará Ľubovňa; Martinovi Beňovi, 

rod. Beňovi, nar. 26.02.1978, občanovi SR s manž. PhDr. Janou Beňovou, rod. Duchovou, nar. 

17.10.1980, občiankou SR, obaja trvale bytom Okružná 882/60, 064 01 Stará Ľubovňa               

na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 5,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na žiadaných častiach pozemkov sú umiestnené stavby 

záhradných chatiek vo vlastníctve žiadateľov vrátane priľahlej plochy. 

 

Uznesenie č. 804 

 

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, a to časti pozemku p. č. EKN 4050/1, trvalý 

trávny porast s výmerou cca 2034 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa do výlučného 

vlastníctva žiadateľom: Mgr. Zuzane Vyšňovskej, rod. Žecovej, nar. 23.11.1967, občianke SR, 

trvale bytom 1. mája 564/4, 064 01 Stará Ľubovňa; Miriam Hnatkovičovej, rod. Mlakovej, nar. 

28.07.1972, občianke SR, trvale bytom Mierová 1094/44, 064 01 Stará Ľubovňa; Františkovi 

Marhevkovi, rod. Marhevkovi, nar. 20.10.1957, občanovi SR, trvale bytom Letná 1080/34,     

064 01 Stará Ľubovňa; Igorovi Palčovi, rod. Palčovi, nar. 29.02.1968, občanovi SR, trvale bytom 

Zimná 982/10, 064 01 Stará Ľubovňa a do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom: Mgr. 

Jánovi Beňovi, rod. Beňovi, nar. 29.04.1970, občanovi SR s manž. Gabrielou Beňovou, rod. 

Špesovou, nar. 15.09.1971, občiankou SR, obaja trvale bytom Zimná 932/48, 064 01 Stará 

Ľubovňa; Jánovi Beňovi, rod. Beňovi, nar. 13.01.1946, občanovi SR s manž. Helenou Beňovou, 

rod. Štefanovou, nar. 26.06.1950, občiankou SR, obaja trvale bytom Tatranská 1064/10, 064 01 

Stará Ľubovňa; Petrovi Valaštekovi, rod. Valaštekovi, nar. 30.05.1956, občanovi SR s manž. 

Helenou Valaštekovou, rod. Dufalovou, nar. 10.02.1960, občiankou SR, obaja trvale bytom 

Mierová 1088/12, 064 01 Stará Ľubovňa; Máriovi Hutníkovi, rod. Hutníkovi, nar. 25.12.1982, 

občanovi SR s manž. Zuzanou Hutníkovou, rod. Glonekovou, nar. 27.11.1985, občiankou SR, 

obaja trvale bytom Okružná 849/18, 064 01 Stará Ľubovňa; Pavlovi Jankurovi, rod. Jankurovi, 

nar. 25.01.1975, občanovi SR s manž. Danou Jankurovou, rod. Vyšovskou, nar. 21.10.1975, 

občiankou SR, obaja trvale bytom Za vodou 1388/12, 064 01 Stará Ľubovňa; Michalovi 

Liščinskému, rod. Liščinskému, nar. 30.04.1970, občanovi SR s manž. Ivetou Liščinskou, rod. 

Pristašovou, nar. 06.04.1973, občiankou SR, obaja trvale bytom Okružná 839/13, 064 01 Stará 

Ľubovňa; Ing. Vladimírovi Jarabinskému, rod. Jarabinskému, nar. 13.05.1968, občanovi SR, 

trvale bytom Okružná 851/34, 064 01 Stará Ľubovňa s manž. Mgr. Máriou Jarabinskou, rod. 

Bačovou, nar. 06.06.1968, občiankou SR, trvale bytom Sielnická 829/8, 962 37 Kováčová         

na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 5,-- €/m². 
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Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Na žiadaných častiach pozemkov sú umiestnené stavby 

záhradných chatiek vo vlastníctve žiadateľov vrátane priľahlej plochy. 

 

Uznesenie č. 805 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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 Milanovi 

Petrilákovi, rod. Petrilákovi, nar. 06.11.1971, občanovi SR, trvale bytom Zámocká 1542/121, 

064 01 Stará Ľubovňa, a to časti pozemku p. č. EKN 3576/4, trvalý trávny porast s výmerou cca 

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

za cenu 19,78 €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaná časť pozemku bude využitá na účely uloženia 

inžinierskych sietí na p. č. CKN 6270, 6271/1 vo vlastníctve žiadateľa pre plánovanú IBV 

v lokalite na Zámockej ul. 
 

Uznesenie č. 806 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e 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 

vyrovnaním rozdielu hodnoty zamieňaných nehnuteľností určenú znaleckými posudkami          

na účely majetkovoprávneho vyrovnania nasledovne: 

 

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

– predmet zámeny: 

- časť pozemku p. č. EKN 3576/1, lesný pozemok s výmerou cca 694 m², podiel 1/1, LV č. 

4542 v k. ú. Stará Ľubovňa; 

- časť pozemku p. č. EKN 3576/4, trvalý trávny porast s výmerou cca 229 m2, podiel 1/1, 

LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa; 

 

2) PaedDr. Mária Lampartová, rod. Sarnecká, nar. 14.09.1959, občianka SR, trvale bytom 

Tatranská 1065/15, 064 01 Stará Ľubovňa – predmet zámeny: 

- pozemok p. č. EKN 3961/2, orná pôda s celkovou výmerou 773 m², podiel 1/1, LV č. 

4687 v k. ú. Stará Ľubovňa. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vyrovnanie medzi účastníkmi zámeny        

na účely nadobudnutia pozemku pod skládkou Skalka v Starej Ľubovni pre zúčastnenú stranu 1)  

a nadobudnutia pozemkov na rozšírenie záhrady v lokalite na Zámockej ul. pre zúčastnenú 

stranu 2). 

 

Uznesenie č. 807 

 

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“ 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)                 

bez finančného vyrovnania rozdielu hodnoty zamieňaných nehnuteľností na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania  nasledovne: 

 

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

– predmet zámeny: 

- časť pozemku p. č. CKN 4348/63, trvalý trávny porast s výmerou cca 59 m², podiel 1/1, 

LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m²; 

 

2) Milan Petrilák, rod. Petrilák, nar. 06.11.1971, občan SR s manž. Alenou Petrilákovou, 

rod. Kasenčákovou, nar. 26.03.1973, občiankou SR, obaja trvale bytom Zámocká 

1542/121, 064 01 Stará Ľubovňa – predmet zámeny: 

- časť pozemku p. č. CKN 4348/66, trvalý trávny porast s výmerou cca 60 m², podiel 1/1, 

LV č. 3203 v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 10,-- €/m².  

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vyrovnanie medzi účastníkmi zámeny        

na účely prinavrátenia pozemkov v lokalite na Zámockej ul. v Starej Ľubovni v zmysle 

Zámennej zmluvy č. 166/2012. 

 

Uznesenie č. 808 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e 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 

vyrovnaním 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 3938/69, ostatná plocha s výmerou 480 m², podiel 1/1, LV č. 3696 

v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 19,-- €/m²; 

- pozemok p. č. CKN 3938/68, ostatná plocha s výmerou 140 m2, podiel 1/1, LV č. 3696 

v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 19,-- €/m²; 

 

2) Mgr. Tomáš Valčák, rod. Valčák, nar. 21.09.1985, občan SR, trvale bytom Budovateľská 

480/11, 064 01 Stará Ľubovňa – predmet zámeny: 

- pozemok p. č. EKN 1992, orná pôda s celkovou výmerou 120 m², podiel 1/2, LV č. 5315 

v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 20,-- €/m²; 

- pozemok p. č. EKN 1660/1, ostatná plocha s výmerou 480 m², podiel 1/1, LV č. 9951 

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

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vyrovnanie medzi účastníkmi zámeny        

na účely nadobudnutia pozemkov v lokalite na Vansovej ul. a v areáli VPS, p. o. pre zúčastnenú 

stranu 1) a nadobudnutia pozemkov v lokalite na Ul. za vodou pre zúčastnenú stranu 2). 
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Uznesenie č. 809 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup časti nehnuteľnosti - pozemku p. č. EKN 992 s celkovou výmerou 668 m
2
, orná pôda, LV 

č. 4765 v k. ú. Stará Ľubovňa, a to: dielu 1 s celkovou výmerou 21 m2, orná pôda v k. ú. Stará 

Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. EKN 992 s výmerou 668 m2, orná pôda, LV č. 4765 

v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 1257/14, trvalý trávny 

porast s výmerou 21 m2 v k. ú. Stará Ľubovňa; dielu 2 s celkovou výmerou 32 m2, orná pôda 

v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. EKN 992 s výmerou 668 m2, orná pôda, 

LV č. 4765 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 1257/22, 

zastavaná plocha s výmerou 32 m2 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 143/2021    

zo dňa 09.09.2021 vypracovaným Miroslavom Ščurkom – geodetom, Chmeľnica 249, 064 01 

Chmeľnica, IČO: 10 768 394, od podielových spoluvlastníkov: Ladislava Turlíka, rod. Turlíka, 

nar. 19.08.1961, Budovateľská 502/37, 064 01 Stará Ľubovňa, občana SR, podiel 1/12; Daniely 

Gladišovej, rod. Turlíkovej, nar. 16.11.1963, Budovateľská 502/37, 064 01 Stará Ľubovňa, 

občianky SR, podiel 1/12; Jozefa Ľubomírskeho, rod. Žida, nar. 06.04.1944, Komenského 

1068/1, 064 01 Stará Ľubovňa, občana SR, podiel 1/8; Cyrila Žida, rod. Žida, nar. 05.05.1973, 

Štúrova 413/33, 064 01 Stará Ľubovňa, občana SR, podiel 1/8; Boženy Vargovej, rod. 

Turlikovej, nar. 23.07.1964, Mierová 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa, občianky SR, podiel ¼; 

Radoslava Fiedora, rod. Fiedora, nar. 31.08.1987, Obchodná 14, 911 05 Zamarovce, občana SR, 

podiel ¼ a od Jakuba Zamišku, rod. Zamišku, nar. 06.11.1994, občana SR s manž. Klárou 

Zamiškovou, rod. Turlíkovou, nar. 13.01.1994, občiankou SR, obaja trvale bytom Za vodou 

1084/5, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/12 na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov 

v lokalite Medzi vodami v Starej Ľubovni k stavbe „skatepark a pumptrack v Starej Ľubovni“   

za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 810 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup časti nehnuteľnosti - pozemku p. č. EKN 990 s celkovou výmerou 735 m
2
, orná pôda, LV 

č. 4862 v k. ú. Stará Ľubovňa, a to dielu 3 s celkovou výmerou 29 m2, orná pôda v k. ú. Stará 

Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. EKN 990 s výmerou 735 m2, orná pôda, LV č. 4862 

v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 1257/23, zastavaná plocha 

s výmerou 29 m2 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 143/2021 zo dňa 09.09.2021 

vypracovaným Miroslavom Ščurkom – geodetom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 

10 768 394, od podielových spoluvlastníkov: Ing. Alžbety Volaříkovej, rod. Zbuškovej, nar. 

22.05.1957, Zimná 983/109, 064 01 Stará Ľubovňa, občianky SR, podiel ½ k celku a Milana 

Heretika, rod. Heretika, nar. 20.08.1965, Vansovej 1788/53, 064 01 Stará Ľubovňa, občana SR, 

podiel ½ k celku na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov v lokalite Medzi vodami 

v Starej Ľubovni k stavbe „skatepark a pumptrack v Starej Ľubovni“ za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 811 

 

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 - pozemku p. č. EKN 984 s celkovou výmerou 1214 m
2
, orná pôda, 

LV č. 4716 v k. ú. Stará Ľubovňa, a to dielu 4 s celkovou výmerou 42 m2, orná pôda v k. ú. 

Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. EKN 984 s výmerou 1214 m2, orná pôda, LV č. 

4716 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 1257/43, zastavaná 

plocha s výmerou 42 m2 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 143/2021 zo dňa 

09.09.2021 vypracovaným Miroslavom Ščurkom – geodetom, Chmeľnica 249, 064 01 

Chmeľnica, IČO: 10 768 394 od podielových spoluvlastníkov: Ing. Petra Imricha, rod. Imricha, 

nar. 07.11.1955, E. Belluša 6936/16, 921 01 Piešťany, občana SR, podiel 2/4 k celku a od Ing. 

Jany Čepigovej, rod. Čepigovej, nar. 25.05.1960, Hollého 618/46, 010 01 Žilina, občianky SR, 

podiel 2/4 k celku na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov v lokalite Medzi vodami 

v Starej Ľubovni k stavbe „skatepark a pumptrack v Starej Ľubovni“ za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 812 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup spoluvlastníckeho podielu vo výške  29/84 na nehnuteľnostiach – pozemkoch p. č. EKN 

1672/1, orná pôda s výmerou 164 m2; EKN 1672/3, orná pôda s výmerou 327 m2 a EKN 

1672/4, orná pôda s výmerou 309 m2, LV č. 9968 v k. ú. Stará Ľubovňa od podielového 

spoluvlastníka Alexandra Vassa, rod. Vassa, nar. 31.01.1967, Kupeckého 44, 921 01 Piešťany, 

občana SR na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov pod miestnymi komunikáciami 

na uliciach Obrancov mieru, Bernolákovej a Štúrovej v Starej Ľubovni za cenu 10,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 813 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

a) kontrolu plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej 

organizácie VPS za I. polrok  2021 v zmysle predloženého návrhu; 

b) stanovisko finančno-ekonomickej komisie ku kontrole plnenia Programového rozpočtu 

Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2021; 

c) stanovisko hlavného kontrolóra mesta ku kontrole plnenia Programového rozpočtu Mesta 

Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 814 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

Správy o výsledkoch 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 I. polrok 2021. 
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Uznesenie č. 815 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

Informáciu o priebehu realizácie Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych 

komunikácií za I. polrok 2021. 

 

Uznesenie č. 816 

 

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 07.09.2021. 

 

Uznesenie č. 817 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 48 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v základných školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará 

Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 818 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 66 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 819 

 

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 organizačnom zabezpečení školského roka 2021/2022. 

 

Uznesenie č. 820 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta 

Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu. 
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Uznesenie č. 821 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 67 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste 

Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 822  

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

informáciu o situácii v karanténnej stanici v meste Stará Ľubovňa. 

 

B. o d p o r ú č a 

 

zvolať pracovné stretnutie na účely prešetrenia stavu v karanténnej stanici. 

 

Uznesenie č. 823 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

informáciu o  pripravovanej zmene VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom 

území mesta Stará Ľubovňa. 

 

B. o d p o r ú č a 

 

pripraviť návrh zmeny VZN č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území 

mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženej informácie. 

 

Uznesenie č. 824 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

informáciu o uzatvorení Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi ĽMS, s. r. o., Stará Ľubovňa, 

Rádio Televízia OK Kovačica (Srbsko) a Asociáciou pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina 

(Srbsko). 
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Uznesenie č. 825 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni  

 

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

 

interpeláciu poslancov:  PhDr. Edity Oláhovej, Ing. Petra Sokola, Pavla Jeleňa, Mgr. Jána 

Tomusa (písomne), PaedDr. Klaudie Satkeovej, Mgr. Petra Hrebika (písomne), Mgr. Filipa 

Lamparta, JUDr. Rastislava Stašáka a Mgr. Rudolfa Žiaka (písomne). 

 

Uznesenie č. 826 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

Neziskovej organizácii Elixír zdravia, n. o., Štúrova 1861/68, Stará Ľubovňa mimoriadnu 

dotáciu na rok 2021 vo výške 2 000,-- € v zmysle VZN č. 44. 

 

 

 

Stará Ľubovňa 01.10.2021       

 

 

 

 

 

PhDr. Ľuboš Tomko  

     primátor mesta          
 

 

 

 

 

N á v r h o v á   k o m i s i a :   

 

Pavel Jeleň 

      

Michal Petrilák 

 

JUDr. Rastislav Stašák 

 

 

 

 

 

 

Z a p í s a l a :    

 

Helena Vojteková 

 


