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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA 

 

 

U z n e s e n i a   č. 422 - 479 

 

zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 

         zo dňa 30.04.2020                     č. XII/2020 

 

 

Uznesenie č. 422 

 

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: PaedDr. Klaudiu Satkeovú, Mgr. Jána 

Tomusa. 

B. s c h v a ľ u j e 

 

program XII. rokovania MsZ v zmysle predloženého návrhu a so zmenami predloženými               

na rokovaní MsZ. 

 

Uznesenie č. 423 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni 

 

v o l í 

 

členov návrhovej komisie: PhDr. Editu Oláhovú, Ing. Petra Sokola, JUDr. Rastislava Stašáka. 

 

Uznesenie č. 424 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni 

 

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

 

vystúpenie primátora mesta PhDr. Ľuboša Tomka v súvislosti mimoriadnou situáciou vyhlásenou 

na území SR z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. 

 

Uznesenie č. 425 

 

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 predchádzajúcich rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej 

Ľubovni č. X/2020 zo dňa 11.02.2020 a č. XI/2020 zo dňa 20.02.2020.  
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Uznesenie č. 426 

 

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   a   vystúpení  obyvateľov mesta a iných osôb 

z predchádzajúceho rokovania MsZ 20.02.2020. 

 

Uznesenie č. 427 

 

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 2019 bez výhrad; 

b) tvorbu rezervného fondu Mesta vo výške 18 302,46 € (zdrojom tvorby rezervného fondu 

je 10 % prebytku bežnej časti rozpočtu Mesta za rok 2019, ktorý môže byť v zmysle 

zákona použitý na tvorbu fondov mesta); 

c) tvorbu fondu rozvoja Mesta vo výške 164 722,10 €  (zdrojom tvorby fondu rozvoja        

je 90 % prebytku bežnej časti rozpočtu Mesta za rok 2019); 

d) zúčtovanie kladného výsledku  hospodárenia vo výške  876 653,72 €  v prospech účtu   

428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov; 

e) finančné vysporiadanie hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za rok 2019 v zmysle tabuľky 

„Finančné vysporiadanie hospodárenia Mesta Stará Ľubovňa za rok 2019“ zo dňa 

30.04.2020; 

f) predložený návrh Záverečného účtu a výročnej správy za rok 2019 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 2019; 

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

Stará Ľubovňa, rozpočtových  organizácií a príspevkovej organizácie VPS  za rok 2019. 

 

C. s c h v a ľ u j e 

v súlade s § 18c) ods. 5 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Jánovi Šidlovskému za r. 2019 vo výške 

0,8 násobku ročného platu, t. j. 142,75 €/mesiac (6,67%/mesiac).  

 

Uznesenie č. 428 

 

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. 2019 a ich finančné plány na rok 2020. 
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Uznesenie č. 429 

 

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 21.04.2020. 

 

Uznesenie č. 430 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho 

fond regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, prostredníctvom Operačného programu 

Kvalita životného prostredia, na základe 61. výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-

61, vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako 

sprostredkovateľským orgánom Operačný program Kvalita životného prostredia 

v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia, na projekt „Zníženie energetickej náročnosti MŠ 

Vsetínska, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla“;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s výzvou; 

c) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5%, z celkových 

oprávnených výdavkov vo výške 283 173,76 €, čo predstavuje sumu 14 158,69 €; 

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP a prípadnou 

celkovou výškou neoprávnených výdavkov identifikovaných na základe zníženia výšky 

celkových oprávnených výdavkov projektu. 

 

Uznesenie č. 431 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Európskeho 

fond regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu, prostredníctvom Operačného programu 

Kvalita životného prostredia, na základe 61. výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2019-

61, vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako 

sprostredkovateľským orgánom Operačný program Kvalita životného prostredia 

v zastúpení Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný 

program Kvalita životného prostredia, na projekt „Zníženie energetickej náročnosti ZŠ 

Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla“;  

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s výzvou; 

c) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške 5%, z celkových 

oprávnených výdavkov vo výške 395 604,27 €, čo predstavuje sumu 19 780,21 €; 

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými oprávnenými výdavkami projektu a žiadaným NFP a prípadnou 

celkovou výškou neoprávnených výdavkov identifikovaných na základe zníženia výšky 

celkových oprávnených výdavkov projektu. 
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Uznesenie č. 432 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

výsledky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj hnuteľností, a to technologických strojov, 

zariadení a chladiacej technológie ľadu na zimný štadión „tak ako stoja a ležia“, vyhlásenej        

na základe uznesenia č. 387 z rokovania MsZ č. XI/2020 dňa 20.02.2020 – bez súťažného 

návrhu. 

 

Uznesenie č. 433 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

výsledky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v lokalite „Nad Kalváriou“ 

vyhlásenej na základe uznesenia č. 388 bod 4 z rokovania MsZ č. XI/2020 dňa 20.02.2020. 

 

B. o d p o r ú č a   primátorovi mesta 

 

na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu na 

odpredaj nehnuteľnosti, a to novovytvoreného pozemku p. č. CKN 6249/4 s výmerou 3476 m², 

ostatná plocha, podiel 1/1, odčleneného od p. č. CKN 6249, ostatná plocha s výmerou 8725 m², 

LV č. 9414 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 34/2019 zo dňa 13.03.2019 

vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 

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

G1-147/2019 zo dňa 26.03.2019, s víťazom súťaže Mgr. Jozefom Jendrichovským, rod. 

Jendrichovským, nar. 07.08.1979, občanom SR, Nová Ľubovňa 1, 065 11 Nová Ľubovňa za cenu 

66 113,52 €, t. j. 19,02 €/m². 

 

Uznesenie č. 434 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

výsledky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností v lokalite „Nad Kalváriou“ 

vyhlásenej na základe uznesenia č. 388 bod 1, 2 a 3 z rokovania MsZ č. XI/2020 dňa 20.02.2020 

– bez súťažného návrhu. 

 

Uznesenie č. 435 

 

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 01.05.2020 a s ukončením súťaže 29.05.2020, za cenu 
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minimálne 59 000,-- € a s výškou zábezpeky 5%, t. j. 2 950,-- €. Podmienkou zaradenia do 

súťaže je návrh na kúpu hnuteľností v celosti. 

 

Uznesenie č. 436 

 

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 bez inžinierskych 

sietí 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 01.05.2020,          

s ukončením súťaže 29.05.2020 a s výškou zábezpeky 5%, a to: 

 

1. pozemok, novovytvorená parcela CKN 6249/1 s výmerou 1003 m², druh pozemku 

ostatná plocha, odčlenená od p. č. CKN 6249, ostatná plocha s výmerou 8725 m², LV č. 

9414 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 34/2019 zo dňa 13.03.2019 

vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 

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

pod č. G1-147/2019 zo dňa 26.03.2019 za cenu minimálne 19 057,--  (19,-- €/m2) a 

s výškou zábezpeky 5%, t. j. 952,85 €; 

 

2. pozemok, novovytvorená parcela CKN 6249/2 s výmerou 1992 m², druh pozemku 

ostatná plocha, odčlenená od p. č. CKN 6249, ostatná plocha s výmerou 8725 m², LV č. 

9414 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 34/2019 zo dňa 13.03.2019 

vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 

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

pod č. G1-147/2019 zo dňa 26.03.2019 za cenu minimálne 37 848,-- € (19,-- €/m2) a 

s výškou zábezpeky 5%, t. j. 1 892,40 €; 

 

3. pozemok, novovytvorená parcela CKN 6249/3 s výmerou 2254 m², druh pozemku 

ostatná plocha, odčlenená od p. č. CKN 6249, ostatná plocha s výmerou 8725 m², LV č. 

9414 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 34/2019 zo dňa 13.03.2019 

vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 

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

pod č. G1-147/2019 zo dňa 26.03.2019 za cenu minimálne 42 826,-- € (19,-- €/m2) a 

s výškou zábezpeky 5%, t. j. 2 141,30 €; 

 

Uznesenie č. 437 

 

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 Jozefovi 

Kulizákovi, rod. Kulizákovi, nar. 22.02.1934, občanovi SR s manž. Jankou Kulizákovou, rod. 

Polanskou, nar. 01.07.1939, občiankou SR, obaja trvale bytom Zámocká 761/97, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to: diel 5 s celkovou výmerou 9 m², lesný pozemok v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý 

vznikol odčlenením z p. č. EKN 3519/11 s výmerou 10 m², lesný pozemok, LV č. 4542 v k. ú. 

Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 4349/8 s výmerou 21 m², lesný 

pozemok v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 7 s celkovou výmerou 12 m², lesný pozemok v k. ú. Stará 
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Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 4349/8 s výmerou 14 m², lesný pozemok, LV č. 

3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 4349/8 s výmerou 

21 m², lesný pozemok v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 9 s celkovou výmerou 11 m², zastavaná plocha 

v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 2137/5 s výmerou 55 m², zastavaná 

plocha, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 

2137/7 s výmerou 11 m², zastavaná plocha v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 10 s celkovou výmerou 

293 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 

3543/63 s výmerou 313 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol 

pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/88 s výmerou 293 m², trvalý trávny porast     

v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 178/2019 zo dňa 11.01.2020 vyhotoveným 

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

394, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-

33/2020 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 691 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov. 

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

Ľubovňa 17.12.2019. 

 

Uznesenie č. 438 

 

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 Jozefovi 

Vorobeľovi, nar. 13.03.1948, občanovi SR s manž. Helenou Vorobeľovou, rod. Hutníkovou, nar. 

21.02.1951, občiankou SR, obaja trvale bytom Zámocká 760/95, 064 01 Stará Ľubovňa, a to: 

diel 12 s celkovou výmerou 194 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol 

odčlenením z p. č. CKN 3543/64 s výmerou 230 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. 

Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/89 s výmerou 198 m², 

trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 15 s celkovou výmerou 4 m², trvalý trávny porast 

v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/65 s výmerou 271 m², trvalý 

trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 

3543/89 s výmerou 198 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom     

č. 178/2019 zo dňa 11.01.2020 vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom – geodetom, 

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

Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-33/2020 na účely majetkovoprávneho vyrovnania     

za cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 964 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 17.12.2019. 

 

Uznesenie č. 439 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 
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odpredaj nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, písmeno e) – 

prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom Vasilovi 

Vislockému, rod. Vislockému, nar. 01.01.1949, občanovi SR s manž. Žofiou Vislockou, rod. 

Gardoňovou, nar. 10.05.1953, občiankou SR, obaja trvale bytom Zámocká 759/93, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to: diel 13 s celkovou výmerou 2 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, 

ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/64 s výmerou 230 m², trvalý trávny porast, LV č. 

3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/65 s výmerou 

255 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 14 s celkovou výmerou 248 m², trvalý 

trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/65 s výmerou 

271 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený 

k novovytvorenej parcele CKN 3543/65 s výmerou 255 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará 

Ľubovňa; diel 17 s celkovou výmerou 5 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý 

vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/65 s výmerou 271 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 

v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/65 s výmerou 255 

m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 178/2019 zo dňa 

11.01.2020 vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom – geodetom, Chmeľnica 249, 064 01 

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

odborom pod č. G1-33/2020 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 772 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov. 

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

Ľubovňa 17.12.2019. 

 

Uznesenie č. 440 

 

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 Štefanovi 

Krettovi, rod. Krettovi, nar. 09.03.1940, občanovi SR s manž. Katarínou Krettovou, rod. 

Ladižinskou, nar. 22.11.1944, občiankou SR, obaja trvale bytom Zámocká 758/91, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to: diel 18 s celkovou výmerou 11 m², podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením z p. č. 

CKN 3543/78 s výmerou 11 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol 

pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/66 s výmerou 204 m², trvalý trávny porast     

v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 19 s celkovou výmerou 193 m², podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením 

z p. č. CKN 3543/66 s výmerou 194 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa 

a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/66 s výmerou 204 m², trvalý trávny porast 

v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 34 s celkovou výmerou 38 m², podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením 

z p. č. CKN 4348/36 s výmerou 46 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa 

a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 4348/36 s výmerou 38 m², trvalý trávny porast 

v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 178/2019 zo dňa 11.01.2020 vyhotoveným 

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

394, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-

33/2020 a pozemok p. č. CKN 4348/60 s výmerou 23 m², trvalý trávny porast, podiel 1/1, LV č. 

3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 6628 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov.  



8 
 

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

Ľubovňa 17.12.2019. 

 

Uznesenie č. 441 

 

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 Emilovi 

Sikorjakovi, rod. Sikorjakovi, nar. 07.01.1947, občanovi SR s manž. Margitou Sikorjakovou, 

rod. Pitoňákovou, nar. 26.10.1951, občiankou SR, obaja trvale bytom Zámocká 757/89, 064 01 

Stará Ľubovňa, a to: diel 20 s celkovou výmerou 1 m², podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením z p. 

č. CKN 3543/66 s výmerou 194 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol 

pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/67 s výmerou 91 m², trvalý trávny porast v k. ú. 

Stará Ľubovňa; diel 21 s celkovou výmerou 5 m², trvalý trávny porast, podiel 1/1, ktorý vznikol 

odčlenením z p. č. CKN 3543/77 s výmerou 5 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará 

Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/67 s výmerou 91 m², trvalý 

trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 22 s celkovou výmerou 83 m², trvalý trávny porast, 

podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/67 s výmerou 83 m², trvalý trávny porast, 

LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/67 

s výmerou 91 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 23 s celkovou výmerou 2 m², 

trvalý trávny porast, podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/68 s výmerou 282 

m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej 

parcele CKN 3543/67 s výmerou 91 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 35 

s celkovou výmerou 7 m², trvalý trávny porast, podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 

4348/36 s výmerou 46 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol 

pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 4348/97 s výmerou 185 m², trvalý trávny porast     

v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 38 s celkovou výmerou 6 m², trvalý trávny porast, podiel 1/1, ktorý 

vznikol odčlenením z p. č. CKN 4348/68 s výmerou 7 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 a bol 

pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 4348/97 s výmerou 185 m², trvalý trávny porast     

v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 40 s celkovou výmerou 168 m², trvalý trávny porast, podiel 1/1, ktorý 

vznikol odčlenením z p. č. CKN 4348/37 s výmerou 212 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa   

a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 4348/97 s výmerou 185 m², trvalý trávny porast 

v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 41 s celkovou výmerou 4 m², trvalý trávny porast, podiel 1/1, ktorý 

vznikol odčlenením z p. č. CKN 4348/38 s výmerou 66 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696   

v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k p. č. CKN 4348/97 s výmerou 185 m², trvalý trávny 

porast v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 178/2019 zo dňa 11.01.2020 vyhotoveným 

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

394, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-

33/2020 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 630 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov.  

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

Ľubovňa 17.12.2019. 

 

Uznesenie č. 442 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
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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 Jozefovi 

Sikorjákovi, rod. Sikorjákovi, nar. 24.01.1941, občanovi SR s manž. Justínou Sikorjákovou, rod. 

Derevjaníkovou, nar. 27.06.1942, občiankou SR, obaja trvale bytom Zámocká 756/87, 064 01 

Stará Ľubovňa, a to: diel 24 s celkovou výmerou 279 m², trvalý trávny porast, podiel 1/1 v k. ú. 

Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/68 s výmerou 282 m², trvalý trávny 

porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 

3543/68 s výmerou 279 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 43 s celkovou 

výmerou 20 m², trvalý trávny porast, podiel 1/1, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 4348/38 

s výmerou 66 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený 

k novovytvorenej parcele CKN 4348/38 s výmerou 20 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará 

Ľubovňa; diel 44 s celkovou výmerou 1 m², trvalý trávny porast, podiel 1/1, ktorý vznikol 

odčlenením z p. č. CKN 4348/39 s výmerou 4 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará 

Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 4348/98 s výmerou 1 m², trvalý trávny 

porast v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 178/2019 zo dňa 11.01.2020 vyhotoveným 

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

394, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-

3/2020 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 914 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov.  

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

Ľubovňa 17.12.2019. 

 

Uznesenie č. 443 

 

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 podielového spoluvlastníctva žiadateľom Jánovi 

Polomčákovi, rod. Polomčákovi, nar. 20.04.1973, Zámocká 754/83, 064 01 Stará Ľubovňa, 

občanovi SR, v podiele 1/6; Jaroslavovi Polomčákovi, rod. Polomčákovi, nar. 02.09.1976, 

Grebová 4642/4, 058 01 Poprad, občanovi SR, v podiele 1/6 a Vladimírovi Polomčákovi, rod. 

Polomčákovi, nar. 29.07.1979, Zámocká 754/83, 064 01 Stará Ľubovňa, občanovi SR, v podiele 

2/3, a to: diel 28 s celkovou výmerou 81 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý 

vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/70 s výmerou 85 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696    

v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/70 s výmerou 81 m², 

trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 46 s celkovou výmerou 2 m², trvalý trávny 

porast, v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 4348/41 s výmerou 76 m², 

trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele 

CKN 4348/42 s výmerou 146 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 47 s celkovou 

výmerou 144 m², trvalý trávny porast, v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. 

CKN 4348/42 s výmerou 144 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol 

pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 4348/42 s výmerou 146 m², trvalý trávny porast     

v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 178/2019 zo dňa 11.01.2020 vyhotoveným 

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

394, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-

33/2020 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 
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Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané pozemky sú priľahlé k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľov zapísanému na LV č. 922 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov.  

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

Ľubovňa 17.12.2019. 

 

Uznesenie č. 444 

 

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 podielového spoluvlastníctva žiadateľom Ing. Danici 

Sikorjákovej, rod. Matfiakovej, nar. 01.07.1972, Zámocká 753/81, 064 01 Stará Ľubovňa, 

občianke SR, v podiele 1/3; Kataríne Tomaška, rod. Matfiakovej, nar. 15.06.1980, Zámocká 

753/81, 064 01 Stará Ľubovňa, občianke SR, v podiele 1/3 a Ľubomírovi Matfiakovi, rod. 

Matfiakovi, nar. 02.05.1976, Zámocká 753/81, 064 01 Stará Ľubovňa, občanovi SR, v podiele 

1/3, a to: diel 29 s celkovou výmerou 78 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý 

vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/71 s výmerou  78 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696  

v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/71 s výmerou 82 m², 

trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 30 s celkovou výmerou 4 m², trvalý trávny porast 

v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/72 s výmerou 79 m², trvalý 

trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 

3543/71 s výmerou 82 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 48 s celkovou 

výmerou 61 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. 

CKN 4348/43 s výmerou 61 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol 

pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 4348/43 s výmerou 66 m², trvalý trávny porast v k. ú. 

Stará Ľubovňa; diel 49 s celkovou výmerou 5 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, 

ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 4348/44 s výmerou 422 m², trvalý trávny porast, LV č. 

3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 4348/43 s výmerou 

66 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 178/2019 zo dňa 

11.01.2020 vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom – geodetom, Chmeľnica 249, 064 01 

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

odborom pod č. G1-33/2020 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 736 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov. 

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

Ľubovňa 17.12.2019. 

 

Uznesenie č. 445 

 

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 Pavlovi 

Repkovi, rod. Repkovi, nar. 19.03.1960, občanovi SR s manž. Helenou Repkovou, rod. 

Senkovou, nar. 15.04.1961, občiankou SR, obaja trvale bytom Zámocká 752/79, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to: diel 31 s celkovou výmerou 75 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, 



11 
 

ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/72 s výmerou 79 m², trvalý trávny porast, LV č. 

3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/72 s výmerou 

75 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 32 s celkovou výmerou 57 m², trvalý 

trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/26 s výmerou 

468 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený 

k novovytvorenej parcele CKN 3543/90 s výmerou 57 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará 

Ľubovňa geometrickým plánom č. 178/2019 zo dňa 11.01.2020 vyhotoveným geodetom 

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

overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-33/2020 na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 2181 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov. 

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

Ľubovňa 17.12.2019. 

 

Uznesenie č. 446 

 

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 Ing. Jaroslavovi 

Kolodzejovi, rod. Kolodzejovi, nar. 16.04.1955, občanovi SR s manž. Bc. Marcelou 

Kolodzejovou, rod. Lopatovou, nar. 17.07.1954, občiankou SR, obaja trvale bytom Zámocká 

1257/77, 064 01 Stará Ľubovňa, a to: diel 1 s celkovou výmerou 44 m², záhrada v k. ú. Stará 

Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. EKN 3572/1 s výmerou 5733 m², trvalý trávny porast, 

LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 2116/7 

s výmerou 44 m², záhrada v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 33 s celkovou výmerou 10 m², trvalý 

trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. CKN 3543/73 s výmerou 

103 m², trvalý trávny porast, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený 

k novovytvorenej parcele CKN 3543/91 s výmerou 10 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará 

Ľubovňa; diel 2 s celkovou výmerou 62 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý 

vznikol odčlenením z p. č. EKN 3572/1 s výmerou 5733 m², trvalý trávny porast, LV č. 4542 

v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 3543/92 s výmerou 74 m², 

trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 3 s celkovou výmerou 12 m², ostatná plocha    

v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. EKN 5544/30 s výmerou 13 m², ostatná 

plocha, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 

3543/92 s výmerou 74 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa; diel 4 s celkovou výmerou 

39 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý vznikol odčlenením z p. č. EKN 3572/1 

s výmerou 5733 m², trvalý trávny porast, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa a bol pričlenený 

k novovytvorenej parcele CKN 3543/93 s výmerou 39 m², trvalý trávny porast v k. ú. Stará 

Ľubovňa geometrickým plánom č. 178/2019 zo dňa 11.01.2020 vyhotoveným geodetom 

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

overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-33/2020 na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateľov zapísanému na LV č. 1892 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov. 

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

Ľubovňa 17.12.2019. 
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Uznesenie č. 447 

 

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 žiadateľke Marte Salamonovej, rod. 

Kickovej, nar. 12.04.1952, občianke SR, Letná 1072/2, 064 01 Stará Ľubovňa, a to 

novovytvoreného pozemku p. č. CKN 2070/10, záhrada s výmerou 88 m², ktorý vznikol 

odčlenením od p. č. CKN 2070/2, záhrada s výmerou 915 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, 

v podiele 1/1 geometrickým plánom č. 179/2019 zo dňa 21.12.2019 vyhotoveným geodetom 

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

Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-3/2020 dňa 01.04.2020     

na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateľky zapísanému na LV č. 122 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 04.03.2020. 

 

Uznesenie č. 448 

 

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 spoločnosti ALTONY s. r. o., 

Zámocká 1542/121, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 686 018, a to: diel 1 odčlenený z p. č. EKN 

378/1 s výmerou 10 m2, zastavaná plocha, podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý 

bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 1924/9 s výmerou 356 m2, zastavaná plocha; diel 

2 odčlenený z p. č. EKN 452/1 s výmerou 3 m2, záhrada, podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará 

Ľubovňa, ktorý bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 1924/7 s výmerou 8 m2, 

zastavaná plocha; diel 3 odčlenený z p. č. EKN 452/2 s výmerou 9 m2, záhrada, podiel 1/1, LV 

č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 1924/9 

s výmerou 356 m2, zastavaná plocha; diel 4 odčlenený z p. č. EKN 453/1 s výmerou 3 m2, 

zastavaná plocha, podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý bol pričlenený 

k novovytvorenej parcele CKN 1924/7 s výmerou 8 m2, zastavaná plocha; diel 5 odčlenený    

z p. č. EKN 5475/3 s výmerou 2 m2, ostatná plocha, podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará 

Ľubovňa, ktorý bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 1924/7 s výmerou 8 m2, 

zastavaná plocha; diel 6 odčlenený z p. č. EKN 5475/3 s výmerou 7 m2, ostatná plocha, podiel 

1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 

1924/8 s výmerou 7 m2, zastavaná plocha; diel 7 odčlenený z p. č. EKN 5475/3 s výmerou 336 

m2, ostatná plocha, podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, ktorý bol pričlenený 

k novovytvorenej parcele CKN 1924/9 s výmerou 356 m2, zastavaná plocha; diel 8 odčlenený 

z p. č. EKN 5475/3 s výmerou 1 m2, ostatná plocha, podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará 

Ľubovňa, ktorý bol pričlenený k novovytvorenej parcele CKN 1924/9 s výmerou 356 m2, 

zastavaná plocha, geometrickým plánom č. 21/2020 zo dňa 04.03.2020 vyhotoveným geodetom 

Jozefom Demurom – GEODÉZIA A-D, Nám. gen. Štefánika 531/6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 

40 320 499, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. 

G1-175/2020 dňa 22.04.2020, na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 40,-- €/m2 a p. č. 
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EKN 378/1 s výmerou 535 m², zastavaná plocha, podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa; 

p. č. EKN 375 s výmerou 23 m², zastavaná plocha, podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa 

a p. č. CKN 1018 s výmerou 210 m², záhrada, podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na 

účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

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

spoločnosti ALTONY s. r. o., Zámocká 121, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36 686 018 zapísaným 

na LV č. 7185 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely vybudovania parkoviska               

pre osobné motorové vozidlá a spevnenia svahu. 

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

Ľubovňa 06.11.2019. 

 

Uznesenie č. 449 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

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

e) – prípad hodný osobitného zreteľa do podielového spoluvlastníctva žiadateľom: Dušanovi 

Vyšovskému rod. Vyšovskému, nar. 11.12.1976, občanovi SR s manž. Štefániou Vyšovskou, 

rod. Palubovou, nar. 03.12.1979, občiankou SR, obaja trvale bytom Mýtna 611/55, 064 01 Stará 

Ľubovňa, podiel 11110/51380; Danielovi Murckovi, rod. Murckovi, nar. 24.10.1987, občanovi 

SR s manž. Veronikou Murckovou, rod. Guzlejovou, nar. 29.12.1987, občiankou SR, obaja 

trvale bytom Mierová 1093/36, 064 01 Stará Ľubovňa (adresa BSM: Jakubany 310), podiel 

8169/51380; Ľubomírovi Gontkovičovi, rod. Gontkovičovi, nar. 10.11.1981, občanovi SR 

s manž. Ing. Annou Gontkovičovou Šiškovou, rod. Šiškovou, nar. 01.05.1982, občiankou SR, 

obaja trvale bytom Okružná 851/30, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 7731/51380; Stanislavovi 

Hrickovi, rod. Hrickovi, nar. 27.11.1985, občanovi SR s manž. Luciou Hrickovou, rod. 

Fedákovou, nar. 26.10.1988, občiankou SR, obaja trvale bytom 065 45 Plavnica 245 (adresa 

BSM: Nám. sv. Mikuláša 10/10, Stará Ľubovňa), podiel 8157/51380; Mgr. Anežke Michnovej, 

rod. Michnovej, nar. 21.02.1988, občianke SR, Zimná 951/67, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 

8277/51380; Petrovi Michalčovi, rod. Michalčovi, nar. 03.12.1982, občanovi SR s manž. 

Ľudmilou Michalčovou, rod. Dopirjákovou, nar. 25.09.1981, občiankou SR, obaja trvale bytom 

Gen. Svobodu 318/43, 093 01 Vranov nad Topľou, podiel 7936/51380, a to novovytvoreného 

pozemku p. č. CKN 924/50 s výmerou 6 m², zastavaná plocha, ktorý vznikol zameraním             

a odčlenením z p. č. EKN 5475/28 s výmerou 189 m², ostatná plocha, LV č. 4542 v k. ú. Stará 

Ľubovňa geometrickým plánom č. 27/2020 zo dňa 10.03.2020 vyhotoveným geodetom 

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

Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. G1-156/2020 dňa 06.04.2020 

na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 15,-- €/m².  

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

v spoluvlastníctve žiadateľov zapísaným na LV č. 6930 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude slúžiť      

na vybudovanie murovanej verandy k bytovému domu. 

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

Ľubovňa 04.03.2020. 

 

Uznesenie č. 450  

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 
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odpredaj nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, písmeno e) – 

prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom Milanovi 

Markovičovi, rod. Markovičovi, nar. 30.10.1981, občanovi SR s manž. Mgr. Janou 

Markovičovou, rod. Derevjanikovou, nar. 09.01.1985, občiankou SR, obaja trvale bytom 065 32 

Kamienka 286, a to novovytvoreného pozemku p. č. CKN 4251/107, orná pôda s výmerou 34 

m², ktorý vznikol odčlenením z p. č. EKN 1689/3, orná pôda s výmerou 49 m², LV č. 4542     

v k. ú. Stará Ľubovňa, v podiele 1/1, geometrickým plánom č. 48/2020 zo dňa 23.04.2020 

vypracovaným Jánom Arendáčom – GEODÉZIA A-D, Nám. gen. Štefánika 6, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 40320481, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym 

odborom pod č. G1- 210/2020 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 40,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa         

má sceliť pozemky na stavebný pozemok, v ktorom už má žiadateľ vo vlastníctve pozemok 

zapísaný na LV č. 7598 v k. ú. Stará Ľubovňa. 

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

Ľubovňa 04.03.2020. 

 

Uznesenie č. 451 

 

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 spoločnosti JSM INVEST, s. r. o., 

Levočská 23, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemky p. č. CKN 5197, orná pôda s výmerou 262 

m², LV č. 9414 v k. ú. Stará Ľubovňa v podiele 1/1 a p. č. CKN 5201, orná pôda s výmerou 495 

m², LV č. 9414 v podiele 1/1, v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania    

za cenu 15,-- €/m². 

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

žiadateľa zapísanému na LV č. 6628 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely zarovnania 

a scelenia pozemkov. 

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

Ľubovňa 30.01.2020. 

 

Uznesenie č. 452 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

žiadosť o odpredaj nehnuteľností podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, 

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

a. s., Továrenská 13, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 31 670 008, a to p. č. EKN 5472/4, trvalý 

trávny porast s výmerou 935 m², podiel 1/1, LV č. 4542, v k. ú. Stará Ľubovňa a p. č. EKN  

5549/19, ostatná plocha s výmerou 567 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 je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľa zapísaným na LV č. 1194 v lokalite na Továrenskej ul. v k. ú. Stará Ľubovňa. 

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

Ľubovňa 04.03.2020. 
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Uznesenie č. 453 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

žiadosť o odpredaj nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

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

Petrovi Arendáčovi, rod. Arendáčovi, nar. 19.10.1972, Okružná 884/76, 064 01 Stará Ľubovňa, 

občanovi SR v podiele ½ a Štefanovi Šutorovi, rod. Šutorovi, nar. 29.10.1972, 065 11 Nová 

Ľubovňa 707, občanovi SR, a to pozemkov p. č. EKN 5472/4, trvalý trávny porast s výmerou 

935 m², LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa a  p. č. EKN 5549/19, ostatná plocha s výmerou 567 

m², LV č.4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania    za cenu 15,-- 

€/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané pozemky sú priľahlé k pozemkom a stavbám             

v spoluvlastníctve žiadateľov zapísaným na LV č. 9824 v k. ú. Stará Ľubovňa, ktoré budú slúžiť 

na zabezpečenie prístupu k prevádzkam v spoluvlastníctve žiadateľov. 

 

Uznesenie č. 454 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a 

 

v súvislosti so žiadosťami o odpredaj nehnuteľností p. č. EKN 5472/4 a 5549/19 zvolať 

rokovanie všetkých dotknutých subjektov v predmetnej lokalite. 

 

Uznesenie č. 455 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e 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 Jozefovi 

Mirgovi, rod. Mirgovi, nar. 02.07.1982, Sládkovičova 3, 064 01 Stará Ľubovňa, občanovi SR,    

a to pozemkov p. č. CKN 410/1, záhrada s výmerou 150 m², podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará 

Ľubovňa a p. č. EKN 239, zastavaná plocha s výmerou 193 m², podiel 1/1, LV č. 4542 v k. ú. 

Stará Ľubovňa  na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 20,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané pozemky chce žiadateľ využiť na výstavbu rodinného 

domu a úpravu svahovitého terénu. 

 

Uznesenie č. 456 

 

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                

Ing. Františkovi Kolejovi, rod. Kolejovi, nar. 10.01.1979, Farbiarska 53/29, 064 01 Stará 

Ľubovňa, občanovi SR, a to časti pozemku p. č. CKN 1122/5, zastavaná plocha s výmerou       
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cca 15 m², podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania 

za cenu 49,-- €/m². 

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

na LV č. 9591 v k. ú. Stará Ľubovňa vo vlastníctve manželky žiadateľa a bude využitý na účely 

zväčšenia vedľa stojacej garáže. 

 

Uznesenie č. 457 

 

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 spoločnosti PERÍTIA,   

s. r. o., F. Kostku 3291/1, 841 05 Bratislava, IČO: 36 814 474, a to pozemku p. č. CKN 

3470/257, zastavaná plocha s výmerou 121 m², podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa     

na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 45,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je zastavaný stavbou prevádzky 

„Omrvinka“ vo vlastníctve žiadateľa, ktorý má v súčasnosti žiadateľ v nájme na základe Zmluvy 

o nájme č. 415/2010 zo dňa 23.12.2010 vrátane dodatku č. 1. 

 

Uznesenie č. 458  

 

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 

Jánovi Marchevkovi, rod. Marchevkovi, nar. 07.03.1957, občanovi SR s manž. Máriou 

Marchevkovou, rod. Knapíkovou, nar. 24.11.1958, občiankou SR, obaja trvale bytom Zimná 

939/55, 064 01 Stará Ľubovňa, a to novovytvoreného pozemku  p. č. CKN 4259/36, trvalý 

trávny porast s výmerou 72 m², ktorý vznikol odčlenením od p. č. EKN 5531/1, zastavaná plocha 

s výmerou 114 m², LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa v podiele 1/1 geometrickým plánom          

č. 42/2019 zo 20.05.2019 vyhotoveným geodetom Miroslavom Gladišom – geodetom, 065 48 

Šarišské Jastrabie 328, IČO: 14 315 131, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 

katastrálnym odborom pod č. G1-292/2019 dňa 07.06.2019 na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku zapísanému na LV                

č. 2370 v k. ú. Stará Ľubovňa vo vlastníctve žiadateľov a bude slúžiť na rozšírenie pozemku. 

 

Uznesenie č. 459  

 

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 

Jozefovi Rindošovi, rod. Rindošovi, nar. 01.10.1959, občanovi SR s manž. Máriou Rindošovou, 

rod. Bohinskou, nar. 30.03.1959, občiankou SR, obaja trvale bytom Zimná 941/57, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to novovytvoreného pozemku  p. č. CKN 4259/34, trvalý trávny porast s výmerou 39 
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m², ktorý vznikol odčlenením od p. č. EKN 5531/1, zastavaná plocha s výmerou 114 m², LV č. 

4542 v k. ú. Stará Ľubovňa v podiele 1/1 geometrickým plánom č. 41/2019 zo 17.05.2019 

vyhotoveným geodetom Miroslavom Gladišom – geodetom, 065 48 Šarišské Jastrabie 328, IČO: 

14 315 131, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod č. 

G1-291/2019 dňa 06.06.2019 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku zapísanému na LV    

č. 7060 v k. ú. Stará Ľubovňa vo vlastníctve žiadateľov a bude slúžiť na rozšírenie pozemku. 

 

Uznesenie č. 460 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e 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 bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom 

Pavlovi Kleinovi, rod. Kleinovi, nar. 29.02.1956, občanovi SR s manž. Annou Kleinovou, rod. 

Korčákovou, nar. 05.09.1958, občiankou SR, obaja trvale bytom Popradská 1769/70, 064 01 

Stará Ľubovňa, a to pozemkov p. č. EKN 451/2, záhrada s výmerou 19 m², podiel 1/1, LV č. 

4542 v k. ú. Stará Ľubovňa a p. č. EKN 450/2, záhrada s výmerou 17 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 a stavbe zapísaným 

na LV č. 3291 v k. ú. Stará Ľubovňa v spoluvlastníctve žiadateľov a budú využité na účely 

rozšírenia parkovacích miest pri budove so súp. č. 1286 v Starej Ľubovni. 

 

Uznesenie č. 461 

 

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 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 časti pozemkov p. č. EKN 1995/2, trvalý trávny porast, 

s výmerou cca 155 m², LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa v podiele 1/1 a p. č. EKN 5561/14, 

trvalý trávny porast s výmerou cca 226 m², LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, podiel 1/1 na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 19,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané časti pozemkov sú priľahlé k pozemkom zapísaným 

na LV č. 7433 v k. ú. Stará Ľubovňa v spoluvlastníctve žiadateľov a budú slúžiť na rozšírenie      

a úpravu pozemkov pri rodinnom dome v lokalite na Levočskej ul. v Starej Ľubovni. 

 

Uznesenie č. 462 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e 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 bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom 

Mgr. art. Rastislavovi Šoltýsovi, rod. Šoltýsovi, nar. 11.11.1979, občanovi SR s manž. Mgr. 
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Janou Šoltýsovou, rod. Repkovou, nar. 06.08.1982, občiankou SR, obaja trvale bytom Levočská 

1900/63, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemkov p. č. CKN 3938/61, ostatná plocha s výmerou  

404 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, v podiele 1/1; p. č. CKN 3938/62, ostatná plocha 

s výmerou 141 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, v podiele 1/1 a p. č. CKN 3938/4, ostatná 

plocha s výmerou 440 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, v podiele 1/1 na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 19,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadané pozemky sú priľahlé k pozemkom zapísaným na LV 

č. 7182 v k. ú. Stará Ľubovňa v spoluvlastníctve žiadateľov a budú slúžiť na zabezpečenie 

prístupu a parkovacích miest pre bytový dom na pozemkoch v spoluvlastníctve žiadateľov 

v lokalite Za vodou v Starej Ľubovni. 

 

Uznesenie č. 463 

 

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 Ladislavovi 

Príhodovi, rod. Príhodovi, nar. 27.06.1972, 1. mája 15, 064 01 Stará Ľubovňa, občanovi SR, a to 

časti pozemku p. č. CKN 935/18, zastavaná plocha s výmerou cca 24 m², podiel 1/1, LV č. 3696 

v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 49,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok chce žiadateľ využiť na výstavbu garáže 

v lokalite na Ul. 1. mája v Starej Ľubovni. 

 

Uznesenie č. 464 

 

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 

Jozefovi Repkovi, rod. Repkovi, nar. 12.03.1967, občanovi SR s manž. Máriou Repkovou, rod. 

Rybárovou, nar. 22.07.1971, občiankou SR, obaja trvale bytom Letná 1080/32, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to časť pozemku p. č. CKN 3971/2, zastavaná plocha s výmerou cca 35 m², LV        

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

20,-- €/m². 

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

na LV č. 7516 v k. ú. Stará Ľubovňa v spoluvlastníctve žiadateľov a bude slúžiť na vybudovanie 

parkoviska pre zákazníkov a logistiku. 

 

Uznesenie č. 465 

 

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 Jozefovi 

Lackovi, rod. Lackovi, nar. 18.09.1978, Víťaz 153, 082 38 Víťaz, občanovi SR, a to časti 
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pozemku p. č. EKN 5545/3, ostatná plocha s výmerou cca 35 m², LV č. 4542 v k. ú. Stará 

Ľubovňa, v podiele 1/1 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 15,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Žiadaný pozemok bude slúžiť na účely stavby mostovej pätky 

k priľahlému rodinnému domu a pozemkom evidovaným na LV č. 10029 v k. ú. Stará Ľubovňa 

vo vlastníctve žiadateľa.  

 

Uznesenie č. 466 

 

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 určených znaleckými 

posudkami, na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov v lokalite na uliciach 

Továrenskej a Obrancov mieru v Starej Ľubovni nasledovne: 

 

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

predmet zámeny: 

- časť nehnuteľnosti – pozemku  p. č. CKN 863/1, zastavaná plocha s výmerou cca 18 m², 

podiel 1/1, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa. 

 

2) Mgr. Marek Tokarčík, rod. Tokarčík, nar. 05.03.1979, Obrancov mieru 515/14, 064 01 

Stará Ľubovňa, občan SR – predmet zámeny: 

- nehnuteľnosť identifikovaná ako diel 14 s celkovou výmerou dielu 7 m², orná pôda, 

podiel 1/1, zameraná geometrickým plánom č. 15/2020 zo dňa 10.02.2020, 

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

číslo úradného overenia G1-81/2020;  

- nehnuteľnosť identifikovaná ako diel 15 s celkovou výmerou dielu 9 m², orná pôda, 

podiel 1/1, zameraná geometrickým plánom č. 15/2020 zo dňa 10.02.2020 vypracovaným 

Miroslavom Ščurkom – geodetom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, číslo úradného 

overenia G1-81/2020. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vyrovnanie formou zámeny pozemkov 

medzi účastníkmi zámeny na účely vybudovania miestnej komunikácie na Továrenskej ul. 

v Starej Ľubovni a  na účely vybudovania záhrady pre zúčastnenú stranu č. 2 na Ul. obrancov 

mieru pri bytovom dome súp. č. 515 v Starej Ľubovni.  

 

Uznesenie č. 467 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

výkup nehnuteľnosti od výlučného vlastníka NOVATES, a. s., Továrenská 13, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 31 670 008, a to novovytvoreného pozemku p. č. CKN 4050/17 s výmerou 323 

m², ostatná plocha, podiel 1/1, odčleneného od p. č. CKN 4050/1, ostatná plocha s výmerou 3919 

m², LV č. 1194 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 24/2020 zo dňa 04.03.2020 

vyhotoveným geodetom Jozefom Demurom – GEODÉZIA A-D, Nám. gen. Štefánika 531/6,   

064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 40 320 499, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 
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katastrálnym odborom pod č. G1-140/2020 zo dňa 09.03.2020 na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania pozemkov na Továrenskej ul. v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 468 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

výkup podielov na nehnuteľnosti p. č. CKN 5203, orná pôda s celkovou výmerou 168 m², LV č. 

7758 v k. ú. Stará Ľubovňa od spoluvlastníkov: Alžbety Bačovej, rod. Benkovej, nar. 

09.05.1941, Južná trieda 1577/59, 040 01 Košice, občianky SR, podiel 1/7; Jána Benka, rod. 

Benka, nar. 02.10.1953, Mierová 1100/72, 064 01 Stará Ľubovňa, občana SR, podiel 1/7; 

Michala Benka, rod. Benka, nar. 10.09.1948, Nikola Teslu 4404/3, 921 01 Piešťany, občana SR, 

podiel 1/7; Milana Benka, rod. Benka, nar. 30.07.1951, Tehelná 464/3, 064 01 Stará Ľubovňa, 

občana SR, podiel 1/7; Margity Marciovej, rod. Benkovej, nar. 15.05.1944, 076 02 Kašov 39, 

občianky SR, podiel 1/7; Vladimíra Tomu, rod. Tomu, nar. 02.12.1967, D. Tatarku 20, 921 01 

Piešťany, občana SR, podiel 1/7 a Bc. Daniely Vargovej, rod. Benkovej, nar. 23.05.1956, Zimná 

998/137, 064 01 Stará Ľubovňa, občianky SR, podiel 1/7 na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania pozemku na Továrenskej ul. v Starej Ľubovni za cenu 15,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 469 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

n e s c h v a ľ u j e 

 

výkup nehnuteľností od výlučného vlastníka Milana Petriláka, rod. Petriláka, nar. 06.11.1971, 

Zámocká 1542/121, 064 01 Stará Ľubovňa, občana SR, a to pozemku p. č. CKN 4272/58, orná 

pôda s výmerou 1911 m², podiel 1/1, LV č. 4824 v k. ú. Stará Ľubovňa spolu so stavbami: 

miestnej komunikácie s celkovou dĺžkou 243,19 m; chodníka s celkovou dĺžkou 180 m 

a verejného osvetlenia s celkovou dĺžkou 290 bm v obstarávacej cene 157 086,73 € s DPH, ktoré 

sú postavené na pozemku p. č. CKN 4272/58, orná pôda s výmerou 1911 m², podiel 1/1, LV č. 

4824 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemku v lokalite „IBV 

Lipová II. etapa“ Stará Ľubovňa za cenu 9 555,-- €, t. j. 5,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 470 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti, a to na pozemky  p. č.  CKN 3470/266, zastavaná 

plocha s výmerou 5108 m², p. č. CKN 3470/298,  ostatná plocha s výmerou 327 m², p. č. CKN 

3470/267, zastavaná plocha s výmerou 2929 m², p. č. CKN 3470/297, ostatná plocha s výmerou 

894 m², p. č. CKN 3470/303, ostatná plocha s výmerou 893 m² a p. č. CKN 2857/43, ostatná 

plocha s výmerou 519 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa v zmysle geometrického plánu       

č. 258/2016 zo dňa 02.05.2016 vypracovaného spoločnosťou Progres CAD Engineering, s. r. o., 

Barčianska 68, 040 17 Košice, IČO: 36 216 801, úradne overeného pod č. G1-216/2016 

Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom dňa 10.05.2016, na účely umiestnenia 

inžinierskych sietí (elektro-energetického zariadenia) v prospech Východoslovenskej 
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distribučnej, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361 bezodplatne v zmysle 

schváleného Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci zo dňa 07.01.2016. 

 

Uznesenie č. 471 

 

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 

2019 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 472 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po  prerokovaní predloženého  návrhu   

 

v o l í 

prísediacich pre Okresný súd Stará Ľubovňa na funkčné obdobie r. 2020 – 2024 v zmysle 

podaných žiadostí a súhlasných prehlásení so zvolením na funkciu prísediaceho pre Okresný súd 

Stará Ľubovňa., a to: 

- Mgr. Jána Hrica, 

- Ing. Vilhelma Oravca, CSc., 

- JUDr. Jána Pivovarníka, 

- Magdalénu Špesovú, 

- Mgr. Ivanu Šipošovú. 

 

Uznesenie č. 473  

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

A. v y h l a s u j e 

 

voľbu  hlavného  kontro1óra  mesta   Stará Ľubovňa v súlade s ustanovením § 18a zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 

zriadení“), ktorá sa bude konať dna 18. júna 2020.  

 

B. s c h v a ľ u j e 

 

1) Deň nástupu do práce a pracovný úväzok hlavného kontrolóra nasledovne:  

 od 01.07.2020 so 100 % pracovným úväzkom. 

2) Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa a náležitosti 

prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra takto: 

a) voľba hlavného kontrolóra mesta Stará Ľubovňa sa uskutoční verejným hlasovaním 

poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni; 

b) kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:  

 ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie; 

c) náležitosti písomnej prihlášky:   

 profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície   

 úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 kópie dokladov o absolvovaní prípadného ďalšieho vzdelávania  
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 osobné údaje podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov      a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe       § 18a 

ods. 2 zákona o obecnom zriadení 

 čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom   rozsahu 

 súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania 

voľby v mestskom zastupiteľstve; 

d) termín ukončenia doručenia prihlášok:  

 05.06.2020 do 13.00 h;  

e) miesto a spôsob doručenia prihlášok nasledovne:            

 uchádzač o funkciu hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa musí písomnú prihlášku 

spolu s požadovanými dokladmi do stanoveného termínu odovzdať na Mestský úrad 

v Starej Ľubovni, a to:  

- pri osobnom odovzdávaní – do podateľne Mestského úradu v Starej Ľubovni, Obchodná 

1, 064 01 Stará Ľubovňa, prízemie 

- pri odovzdávaní poštou na adresu – Primátor mesta Stará Ľubovňa, Mestský úrad, 

Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

 zalepenú obálku je potrebné označiť „Voľba hlavného kontrolóra mesta – neotvárať“; 

f) posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia, ktorá najneskôr do 08.06.2020 

vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov; 

g) iba uchádzač, ktorý splní kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky a včas podá 

prihlášku, bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a 

zákona o obecnom zriadení; 

h) úspešným uchádzačom bude Mestským úradom v Starej Ľubovni poštou zaslaná 

pozvánka na voľbu hlavného kontrolóra, a to najmenej 9 dní pred jej konaním;       

i) každý kandidát/kandidátka má právo v deň konania voľby na vystúpenie pred poslancami 

mestského zastupiteľstva v časovom rozsahu maximálne 5 minút;       

j) v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona o obecnom zriadení je na zvolenie hlavného 

kontrolóra mesta potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ. Ak  

ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej 

schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v 

prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého 

kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom 

kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri 

rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom;       

k) plat hlavného kontrolóra je určený podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení. 

 

C. z r i a ď u j e 

 

komisiu na otváranie obálok a vyhodnotenie prihlášok kandidátov na funkciu hlavného 

kontrolóra mesta Stará Ľubovňa v zložení:  

 

- Mgr. Filip Lampart 

- Ing. Peter Sokol    

- JUDr. Katarína Železníková  

 

D. ž i a d a 

 

primátora mesta Stará Ľubovňa zabezpečiť vyhlásenie dňa konania voľby na úradnej tabuli 

Mesta Stará Ľubovňa a spôsobom v mieste obvyklým ‒ zverejnením na internetovej stránke 

Mesta Stará Ľubovňa a minimálne v jednom regionálnom  denníku v termíne podľa § 18a ods. 2 

zákona o obecnom zriadení.   
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Uznesenie č. 474 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 44 o poskytovaní dotácií v zmysle predloženého 

návrhu. 

 

Uznesenie č. 475 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 46 o správe a prevádzkovaní cintorínov na území 

mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu a s nasledovným návrhom predloženým    

na rokovaní MsZ: 

 

 v čl. 2 bod 7 písm. e)   

za slovom „uhradiť“   d o p l n i ť   „nájomné za“ 

 

Uznesenie č. 476 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

A. s c h v a ľ u j e 

 

zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom 

území mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu a  s nasledovným návrhom 

predloženým na rokovaní MsZ: 

 

 v čl. 9 bod 5   

„odo dňa 01.05.2020“   n a h r a d i ť   „pätnástym dňom od vyvesenia“ 

 

B. o d p o r ú č a 

 

vyvesiť predmetné VZN do 30 dní od ukončenia mimoriadnej situácie na území SR vyhlásenej 

z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. 

 

Uznesenie č. 477 

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

zmenu VZN č. 6, ktorým sa stanovujú zásady prideľovania a spravovania mestských bytov 

v meste Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu.  
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Uznesenie č. 478 

 

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 Akčného plánu realizácie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Stará 

Ľubovňa za r. 2019 v zmysle predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 479  

 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni  

 

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

 

interpeláciu poslancov: Mgr. Filipa Lamparta, Mgr. Pavla Mišenka, PhDr. Edity Oláhovej 

(predložená len písomne) a PaedDr. Klaudie Satkeovej (predložená len písomne). 

 

 

Stará Ľubovňa 07.05.2020       

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ľuboš Tomko  

              primátor mesta          
 

 

 

 

 

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

 

PhDr. Edita Oláhová 

 

Ing. Peter Sokol 

 

JUDr. Rastislav Stašák 

 

 

 

 

 

 

Z a p í s a l a :   Helena Vojteková 

 

 

 

 

 


