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MESTSKÁ RADA STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

U z n e s e n i a   č. 718 - 759 

 

zo zasadnutia Mestskej rady v Starej Ľubovni 

                        zo dňa 11.09.2018         č. 23/2018 

 

 

Uznesenie č. 718 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

s c h v a ľ u j e   

  

program 23. rokovania MsR v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 719 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

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

 

Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho rokovania MsR 12.06.2018 v zmysle 

predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 720 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

A) vziať na vedomie výsledky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 

vyhlásenej na základe uznesenia č. 842 z rokovania MsZ č. XXXIV/2018 dňa 

21.06.2018. 

 

B) odporučiť primátorovi mesta na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu na odpredaj nehnuteľností s víťazom SIVON 

TRANSPORT, s. r. o., Zimná 915/31, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 47597445 za cenu 

46 959,-- €, t. j. 33,-- €/m2. 

 

Uznesenie č. 721  

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 
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A) vziať na vedomie výsledky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 

vyhlásenej na základe uznesenia č. 843 z rokovania MsZ č. XXXIV/2018 dňa 

21.06.2018. 

Pozn.: 2. pozemok – bez doručeného súťažného návrhu. 

 

B) odporučiť primátorovi mesta na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu na odpredaj nehnuteľností s víťazmi: 

 

 Bibiánou Vargovou, rod. Vargovou, Za vodou 9, 064 01 Stará Ľubovňa  

1. pozemok za cenu 13 000,-- €, t. j. 26,-- €/m²;  

 Ing. Petrom Ochotnickým,  rod. Ochotnickým,  Vsetínska 64,  064 01 Stará Ľubovňa 

3. pozemok za cenu 20 242,39 €, t. j. 26,53 €/m².  

 

C) opätovne vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj nehnuteľnosti – 2. pozemku 

s rovnakými podmienkami.  

 

Uznesenie č. 722  

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

A) vziať na vedomie výsledky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 

vyhlásenej na základe uznesenia č. 844 z rokovania MsZ č. XXXIV/2018 dňa 

21.06.2018. 

 

B) odporučiť primátorovi mesta na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu na odpredaj nehnuteľností s víťazom Mariánom 

Vavrinčíkom, rod. Vavrinčíkom, Vyšné Ružbachy 430, 065 02 Vyšné Ružbachy za 

cenu 12 222,-- €. 

 

Uznesenie č. 723  

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

A) vziať na vedomie výsledky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 

vyhlásenej na základe uznesenia č. 845 z rokovania MsZ č. XXXIV/2018 dňa 

21.06.2018 » bez doručeného súťažného návrhu. 

 

B) opätovne vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na odpredaj predmetných nehnuteľností 

s rovnakými podmienkami.  

 

Uznesenie č. 724  

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 
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A) vziať na vedomie výsledky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností 

vyhlásenej na základe uznesenia č. 846 z rokovania MsZ č. XXXIV/2018 dňa 

21.06.2018. 

 

B) odporučiť primátorovi mesta na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

uzavrieť kúpno-predajnú zmluvu na odpredaj nehnuteľností s víťazkou Elenou 

Szentandrasiovou, rod. Lukáčovou, Hviezdoslavova 64, 064 01 Stará Ľubovňa za cenu 

27 199,-- €. 

 

Uznesenie č. 725 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a zrušiť uznesenie č. 692 z rokovania MsZ č. XXIX/2017 dňa 09.11.2017 v plnom 

znení. 

 

Uznesenie č. 726 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť odpredaj nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 

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

žiadateľovi Stanislavovi Reľovskému, rod. Reľovskému, Podsadek 1170/60, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to novovytvoreného pozemku p. č. CKN 4119/2, orná pôda s výmerou 118 m², 

zameraného a odčleneného od p. č. EKN 1-6667/46 s výmerou 118 m², orná pôda, LV č. 4542 

v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 12/2018 zo dňa 26.01.2018 vypracovaným 

Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, IČO: 10768394 na účely 

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

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

žiadateľa zapísanému na LV č. 6612 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

záhrady pri pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 

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

Ľubovňa 22.08.2018.    

 

Uznesenie č. 727 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať  a  schváliť odpredaj  nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí,   

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

žiadateľovi  Matúšovi Simoníkovi,  rod. Simoníkovi,   Forbasy 121,  065 01 Hniezdne,   a to  

novovytvoreného pozemku  CKN 4616/8  s výmerou  90 m2,   zastavané plochy a nádvoria,   

zameraného  a  odčleneného od  p. č. CKN 4616/6   s výmerou  149 m2,   zastavané plochy  a  

nádvoria,   LV  č. 3696  v  k. ú. Stará Ľubovňa  geometrickým  plánom  č. 71/2018   zo  dňa  
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11.06.2018   vyhotoveným    geodetom   Miroslavom   Ščurkom,   Chmeľnica   249,    064 01    

Chmeľnica,  IČO:  10768394  na  účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 38,50 €/m2. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku a stavbe so súp. č. 

1933 vo vlastníctve žiadateľa zapísaným na LV č. 6730 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý 

na účely zabezpečenia prístupu k prevádzke rýchleho občerstvenia v lokalite pod 

Ľubovnianskym hradom. 

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

Ľubovňa 22.08.2018. 

 

Uznesenie č. 728 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a zrušiť uznesenie č. 851 z rokovania MsZ č. XXXIV/2018 dňa 21.06.2018 

v plnom znení. 

 

Uznesenie č. 729 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť odpredaj nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 

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

Občianskemu združeniu CENRO ARTE, Nám. sv. Mikuláša 6/6, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 

50358049, a to novovytvorený pozemok  p. č. CKN 34/2 s výmerou 23 m², zastavaná plocha, 

zameraný a odčlenený od pozemku p. č. CKN 34 s výmerou 171 m², zastavaná plocha, LV č. 

3696 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 8/2018 zo dňa 19.01.2018 

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

10768394 na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 45,53 €/m². 

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

žiadateľa zapísanému na LV č. 9745 v k. ú. Stará Ľubovňa.  

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

Ľubovňa 31.08.2018. 

 

Uznesenie č. 730 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť „zámer“ odpredaja časti nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. o 

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

vlastníctva žiadateľovi Ing. Michalovi Šipošovi, rod. Šipošovi, Štúrova 415/35, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to časť pozemku  p. č. EKN 1657/1, orná pôda s výmerou cca 33 m², LV č. 4542 

v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 
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Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve 

žiadateľa zapísanému na LV č. 3483 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

záhrady pri pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 731 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť „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 Jánovi Liščinskému, rod. Liščinskému, SNP 292, 055 62 Prakovce, a to časť 

pozemku  p. č. EKN 838/3, orná pôda s výmerou cca 17 m², pozemkov p. č. EKN 837/2, orná 

pôda s výmerou 7 m², p. č. EKN 835/3, orná pôda s výmerou 9 m², p. č. EKN 834/7, orná 

pôda s výmerou 10 m² a p. č. EKN 834/4, orná pôda s výmerou 9 m², evidovaných na LV č. 

4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadané pozemky sú priľahlé k pozemkom v 

spoluvlastníctve žiadateľa zapísaným na LV č. 126 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na 

účely rozšírenia záhrady pri pozemku v spoluvlastníctve žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 732 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť „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 Mačugovi, rod. Mačugovi a  manž. Lýdii Mačugovej, 

obaja trvale bytom Zimná 943/59, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemok p. č. EKN 5531/6, 

zastavaná plocha s výmerou 10 m², LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely 

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

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

žiadateľa zapísanému na LV č. 2376 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

záhrady pri pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 733 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie informáciu o opätovnej žiadosti  RA INVESTMENT, s. r. o., 

Jégeho 12, 821 08 Bratislava, IČO: 43869769 o odpredaj nehnuteľností podľa zákona č. 

138/91 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to 

pozemkov p. č. EKN 612/1, orná pôda s výmerou 25 m² a  p. č. EKN 612/2, orná pôda 

s výmerou 328 m², LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely výstavby účelovej komunikácie 

na zásobovanie k novovybudovanému obchodnému centru v lokalite Medzi vodami v Starej 
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Ľubovni a trvať na pôvodnom stanovisku v zmysle uznesenia č. 806 z rokovania MsZ č. 

XXXII/2018 dňa 19.04.2018. 

 

Uznesenie č. 734 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

informáciu o zámere majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností, a to pozemkov p. č. 

CKN 2858/4, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 602 m² a p. č. CKN 2858/8, zastavané 

plochy a nádvoria s výmerou 193 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa,  zastavaných stavbou 

a priľahlých k stavbe súp. č. 1076, LV č. 6994 v k. ú. Stará vo vlastníctve COOP Jednota 

Prešov, spotrebné družstvo, Konštantínova 3, 081 77  Prešov, IČO: 00169111. 

 

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

 

rokovať s vlastníkom predmetnej stavby o spôsobe majetkovoprávneho vysporiadania 

dotknutých pozemkov. 

 

Uznesenie č. 735 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

A. o d p o r ú č a   MsZ 

 

A) prerokovať a neschváliť „zámer“ prenájmu nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí,  § 9a,  odsek 9,  písmeno c) – formou osobitného  zreteľa  žiadateľovi  

JVR Enterprise, s. r. o., Sládkovičova 378/5, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 51212382, 

a to novovytvoreného pozemku p. č. CKN 4473/2, trvalý trávny porast s výmerou 

9984 m2, ktorý bol odčlenený od pozemku CKN 4473, trvalý trávny porast s výmerou 

44116 m2, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, na účely vybudovania a prevádzkovania 

mestskej záhrady s bludiskom v lokalite pod Ľubovnianskym hradom, na dobu 15 

rokov. 

 

B) odporučiť vedúcemu referátu SMM ponúknuť žiadateľovi inú lokalitu vhodnú na 

realizáciu uvedeného zámeru. 

  

Uznesenie č. 736 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

A) prerokovať a neschváliť „zámer“ prenájmu nehnuteľností podľa zákona č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 9, písmeno c) – prípad hodný osobitného zreteľa 

žiadateľovi GP – TRANS,  spol.  s r. o., Plavnica 22, 065 45 Plavnica,  IČO: 

36516732,  a to:  
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- novovytvorený pozemok p. č. CKN 4482/14, ostatná plocha s výmerou 8300 m², 

odčlenený od pozemku CKN 4482/6, lesný pozemok s výmerou 2216039 m², LV č. 

3696 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 14/2018 zo dňa 31.01.2018 

vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 10768394; 

- novovytvorený pozemok p. č.  CKN 4482/15, ostatná plocha s výmerou 204 m², 

odčlenený od pozemku CKN 4482/6, lesný pozemok s výmerou 2216039 m², LV č. 

3696 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 19/2018 zo dňa 16.02.2018 

vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 10768394; 

- novovytvorený pozemok p. č. CKN 4483/4, ostatná plocha s výmerou 2248 m², 

odčlenený od pozemku CKN 4483, trvalý trávny porast s výmerou 33328 m², LV č. 

3696 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 19/2018 zo dňa 16.02.2018 

vyhotoveným geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 10768394 

 

na účely dobývania ložiska stavebného kameňa „MARMON – Stará Ľubovňa I“  za 

nájomné vo výške 1 300,-- €/rok na dobu určitú 10 rokov. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Prenájom pozemkov na banské účely, ktoré bude 

žiadateľ využívať na dobývanie ložiska stavebného kameňa a dobývanie výhradného 

ložiska vápencov v dobývacom priestore „MARMON - Stará Ľubovňa I“. 

 

B) odporučiť prednostovi MsÚ preveriť možnosť zrušenia dobývacieho práva v danej 

lokalite. 

 

Uznesenie č. 737 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

vziať na vedomie návrh Ing. Branislava Ševčíka, rod. Ševčíka, Harmónia 3423, 900 01 Modra 

na výkup jeho spoluvlastníckeho podielu vo výške 9/40 na pozemku p. č. EKN 513/2, záhrady 

s celkovou výmerou 271 m², LV č. 7508 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania pozemku v parku na Nám. gen. Štefánika v Starej Ľubovni za cenu 100,-- €/m² 

a trvať na pôvodnom rozhodnutí v zmysle uznesenia č. 707 z rokovania MsZ č. XXIX/2017 

dňa 09.11.2017 (t. j. 37,-- €/m²). 

 

Uznesenie č. 738 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť výkup nehnuteľností, a to pozemkov p. č. CKN 1935/145, ostatná 

plocha s celkovou výmerou 201 m² a p. č. CKN 3938/52, ostatná plocha s celkovou výmerou 

306 m², LV č. 5366 v k. ú. Stará Ľubovňa od vlastníka Milana Benka, rod. Benka, Tehelná 

464/3, 064 01 Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov v lokalite 

Za vodou v Starej Ľubovni za cenu 19,-- €/m².  
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Uznesenie č. 739 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť výkup nehnuteľnosti, a to spoluvlastníckych podielov na  pozemku p. č. 

EKN 2149, orná pôda s celkovou výmerou 723 m², LV č. 5378 v k. ú. Stará Ľubovňa od 

Vladimíra Kaletu, rod. Kaletu, Vlada Clementisa 15, 080 01 Prešov - podiel vo výške 2/12, 

Daniely Chlebákovej, rod. Kasenčákovej, Matice slovenskej 18/4771, 080 01 Prešov - podiel 

vo výške 3/24, Stanislava Kaletu, rod. Kaletu, Jarmočná 126/1416, 064 01 Stará Ľubovňa - 

podiel vo výške 2/12, Marcela Kasenčáka, rod. Kasenčáka, Palárikova 6/1198, 080 01 Prešov 

- podiel vo výške 13/24 na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemku v lokalite Za 

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

 

Uznesenie č. 740 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť výkup nehnuteľnosti, a to pozemku p. č. EKN 1649/1, orná pôda s 

výmerou 126 m², LV č. 4885 v k. ú. Stará Ľubovňa od vlastníčky Evy Dzedzinovej, rod. 

Mézešovej, Jarmočná 212/46, 064 01 Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania 

pozemku pod miestnou komunikáciou na Ul. obrancov mieru v Starej Ľubovni za cenu 10,-- 

€/m². 

 

Uznesenie č. 741 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť výkup nehnuteľnosti, a to pozemku p. č. EKN 1641/5, orná pôda s 

výmerou 74 m², LV č. 5073 v k. ú. Stará Ľubovňa od vlastníka Ing. Igora Bilanoviča, rod. 

Bilanoviča, Fintická 75, 080 06 Prešov na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemku pod 

miestnou komunikáciou na Ul. obrancov mieru v Starej Ľubovni za cenu 10,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 742 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť výkup nehnuteľnosti, a to pozemku  p. č. CKN 3014/362, ostatná 

plocha s výmerou 40 m², LV č. 3301 v k. ú. Stará Ľubovňa od vlastníka Prešovského 

samosprávneho kraja, Nám. mieru 2, 081 92 Prešov, IČO: 37870475 na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania pozemku na Okružnej ul. v Starej Ľubovni za cenu 1,-- €. 
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Uznesenie č. 743 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať   a  schváliť  výkup  nehnuteľnosti,   a to pozemku  p. č. EKN 3257,  orná  pôda  

s výmerou  1578 m²,   LV  č. 5848    v   k. ú.  Stará Ľubovňa  od  spoluvlastníkov   Kataríny  

Hainsovej,  rod.  Gurkovej,  Farbiarska  17/45,  064 01  Stará  Ľubovňa   v podiele ¼, Márie  

Slabej,  rod.  Gurkovej,  Nižné Ružbachy  193,  065 02  Nižné Ružbachy  v podiele  ¼, Jolany  

Gurkovej,  rod.  Boguskej,  Letná 1080/36,  064 01 Stará Ľubovňa  v podiele ¼  a Františka  

Gurku,   rod.   Gurku,     Podhorany   122,    059 93    Podhorany   v  podiele   ¼   na   účely  

majetkovoprávneho vyrovnania pozemku v areáli ČOV a kompostárne za cenu 10,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 744  

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

 

prerokovať a schváliť výkup nehnuteľnosti, a to pozemku p. č. EKN 1638/6, orná pôda s 

výmerou 75 m², LV č. 5070 v k. ú. Stará Ľubovňa od spoluvlastníkov Zuzany Slatkovskej, 

rod. Kolodzejovej, Letná 1080/30, 064 01 Stará Ľubovňa v podiele ½ a Kristíny Němečkovej, 

rod. Kolodzejovej, Homolova 8, 741 02 Bratislava – Dúbravka v podiele ½  na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania pozemku pod miestnou komunikáciou na Ul. obrancov mieru 

v Starej Ľubovni za cenu 10,-- €/m². 

 

Uznesenie č. 745 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti, a to pozemky  p. č.  CKN 

3470/1, zastavaná plocha s výmerou 60738 m²,  p. č. CKN 3470/196,  zastavaná plocha s 

výmerou 493 m², p. č. CKN 3470/100, ostatná plocha s výmeru 178 m² a p. č. CKN 3470/190, 

zastavaná plocha s výmerou 4486 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa v zmysle 

geometrického plánu č. 14-948/2016 zo dňa 06.06.2016 vyhotoveného geodetkou Kristínou 

Petrovskou – Geokart, Široké 680, 082 37 Široké,  IČO: 33751129 na účely umiestnenia 

elektroenergetického zariadenia na Lipovej ul., Stará Ľubovňa v prospech Východoslovenskej 

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. 746 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 
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prerokovať a zrušiť uznesenie č. 436 z rokovania MsZ č. XVIII/2016 dňa 10.11.2016 v plnom 

znení. 

 

Uznesenie č. 747 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť zriadenie vecného bremena „strpieť umiestnenie NN prípojky“ na 

nehnuteľnostiach vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará 

Ľubovňa, IČO: 00330167 - povinný, a to na pozemkoch p. č. CKN 1935/134 a p. č. CKN 

1935/190, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 

96/2018 zo dňa 06.08.2018 vyhotovenom geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 

064 01 Chmeľnica, IČO: 10768394,  v prospech Ing. Márie Kaperkevičovej, Za vodou 

1084/6, 064 01 Stará Ľubovňa – oprávnenej za jednorazovú náhradu vo výške 3,06 € (za 

obmedzenie do 30% možného užívania dotknutých pozemkov) v zmysle „Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa...“ (príloha č. 1, bod C, ods. 1.1, písm. a). 

 

Uznesenie č. 748 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

A) neschváliť zrušenie predkupného práva podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník na pozemkoch p. č. CKN 1571/10, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 

288 m2 a p. č. CKN 1571/11, zastavané plochy a nádvoria  s výmerou 70 m², LV č. 

3222 v k. ú. Stará Ľubovňa, v časti C: Ťarchy, Predkupné právo na pozemky par. číslo 

1571/10, 1571/11 v prospech Mesta Stará Ľubovňa – 549/98, na základe žiadosti 

Egona Dlugolinského rod. Dlugolinského a Anny Dlugolinskej, rod. Neubauerovej, 

obaja trvale bytom Zamoyského 13, 064 01 Stará Ľubovňa.  

 

B) schváliť uplatnenie predkupného práva Mesta Stará Ľubovňa na dotknuté 

nehnuteľnosti. 

 

Uznesenie č. 749 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

A. o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie predloženú informáciu o ďalších žiadostiach a návrhoch na 

majetkovoprávne vyrovnanie nehnuteľností. 

 

B. o d p o r ú č a   vedúcemu referátu SMM 

 

pripraviť  a  na septembrové rokovanie  MsZ  predložiť zámery odpredaja nehnuteľností 

podľa § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí - prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle žiadostí: 
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- Strachan Autodoprava, s. r. o., Levočská 36, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 6814504; 

- Jaroslav Zbuška, rod. Zbuška, Hniezdne 27, 065 01 Hniezdne. 

 

Uznesenie č. 750 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať  a  schváliť  odstránenie stavby v zmysle §11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a to rodinného domu súp. č. 164 na Ul. 

SNP 17, 064 01 Stará Ľubovňa, postaveného na pozemku  p. č. CKN 401, zastavaná plocha 

a nádvorie s výmerou 176 m², LV č. 4161 v k. ú. Stará Ľubovňa z dôvodu schátralosti a zlého 

technického stavu stavby. 

 

Uznesenie č. 751 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie: 

 

a) kontrolu plnenia Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej 

organizácie VPS za I. polrok  2018 v zmysle predloženého návrhu; 

b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta ku kontrole plnenia Programového rozpočtu 

Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2018; 

c) stanovisko finančno-ekonomickej komisie ku kontrole plnenia Programového 

rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa a príspevkovej organizácie VPS za I. polrok 2018. 

 

Uznesenie č. 752 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť zmenu Zásad odmeňovania poslancov Mesta Stará Ľubovňa 

s účinnosťou od 01.01.2019 v zmysle predloženého návrhu a s nasledovnou zmenou 

predloženou na rokovaní MsR: 

 

 v časti „Odmeňovanie zástupcu primátora mesta“  

sumu 1 215,-- €   n a h r a d i ť   slovným spojením „stanovená vo výške ¼ 

mesačného platu primátora mesta bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny“ 

 

Uznesenie č. 753 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 
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prerokovať a vziať na vedomie Správu o príprave XXVII. Ľubovnianskeho jarmoku v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 754 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

  

prerokovať a vziať na vedomie 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 2018. 

 

Uznesenie č. 755 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

  

prerokovať a vziať na vedomie informáciu o priebehu realizácie Rozvojového programu 

mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na rok 2018 k 03.09.2018. 

 

Uznesenie č. 756 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie Rozbor projektových aktivít Mesta Stará Ľubovňa 

v aktualizovanom znení k 11.09.2018. 

 

Uznesenie č. 757 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť:  

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)  na 

sprostredkovateľský orgán (SO)  za účelom realizácie projektu „Vodozádržné 

opatrenia Stará Ľubovňa“, realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre operačný 

program Kvalita životného prostredia, Kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40, 

ktorého ciele sú v súlade s platným Programom rozvoja mesta Stará Ľubovňa na 

obdobie 2015 – 2020; 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie povinného spolufinancovania realizovaného projektu t. j. min. 5% 

z celkových oprávnených výdavkov; 

d) zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel 

medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu. 
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Uznesenie č. 758 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť zmenu VZN č. 28 o vymedzení miest a stanovení podmienok  na 

umiestnenie volebných plagátov počas volebnej kampane v meste Stará Ľubovňa v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 759 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie Správu o organizačnom zabezpečení školského roka 

2018/2019 v zmysle predloženého návrhu. 

 

 

 

HLASOVANIE o prijatých uzneseniach 

členovia MsR/prítomní na rokovaní : 5/3 

prítomní pri hlasovaní/kvórum:                 3/3 

hlasovali za:       3 

(MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, Mgr. Žiak) 

hlasovali proti:      0 

hlasovania sa zdržali:      0 

 

 

 

Stará Ľubovňa 13.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ľuboš Tomko 

                  primátor mesta 

 

 

 

 

 

Z a p í s a l a :   Helena Vojteková 

 

 

 


