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MESTSKÁ RADA STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

U z n e s e n i a   č. 461 - 498 

 

zo zasadnutia Mestskej rady v Starej Ľubovni 

                        zo dňa 13.06.2017         č. 16/2017           

 

 

Uznesenie č. 461 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

s c h v a ľ u j e   

  

program 16. rokovania MsR v zmysle predloženého návrhu a s nasledovnými zmenami 

predloženými na rokovaní MsR: 

 

 za bod č. 1   d o p l n i ť 

 Vystúpenie zástupcu spol. s r. o. KEN-EX, Železničiarska 3802/37, Prešov » 

prezentácia zámeru dostavby Zimného štadióna v Starej Ľubovni 

 v bode „Majetkové prevody Mesta Stará Ľubovňa“    

 d o p l n i ť  

Mgr. Rudolf Žiak a manž. Janka Žiaková, rod. Šipošová, Štúrova 1183/64 064 01 

Stará Ľubovňa 

 v y r a d i ť 

Ing. Peter Sokol – REALIT, Štúrova 419/39, 064 01 Stará Ľubovňa 

 v bode „Rôzne“    d o p l n i ť 

 Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Administratívna budova – Biely 

dom, Nám. gen. Štefánika 531/6, Stará Ľubovňa – rekonštrukcia so zameraním na 

zníženie energetickej náročnosti“ 

 Informácia o stave projektu rekonštrukcie mestskej plavárne 

 Informácia o zámere obstarania pracovnej plošiny pre p. o. VPS, Stará Ľubovňa 

P r e d k l a d á :  PhDr. Tomko 

 

Uznesenie č. 462   

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

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

 

vystúpenie zástupcu spol. s r. o. KEN-EX, Železničiarska 3802/37, Prešov » prezentácia 

zámeru dostavby Zimného štadióna v Starej Ľubovni. 
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Uznesenie č. 463 

 

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 25.04.2017 v zmysle 

predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 464 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará Ľubovňa na 

II. polrok 2017 v zmysle predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 465 

 

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 podielového spoluvlastníctva 

žiadateľkám PaedDr. Vladimíre Drabantovej, rod. Sedlákovej, Lipová 2/1556, 064 01 Stará 

Ľubovňa v podiele ½ a Ing. Kataríne Sedlákovej,  rod. Sedlákovej, Hečkova 4, 831 51 

Bratislava v podiele ½,  a to pozemok p. č. CKN 3015/235, ostatná plocha, s výmerou 107 m², 

evidovaný na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za 

cenu 10,-- €/m². 

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

žiadateliek zapísaným na LV č. 2219 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

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

Ľubovňa 10.05.2017. 

 

Uznesenie č. 466 

 

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 podielového spoluvlastníctva 

žiadateľom Antonovi Reľovskému, rod. Reľovskému, Podsadek 55, 064 01 Stará Ľubovňa 

v podiele ½ a Martinovi Reľovskému, rod. Reľovskému, Podsadek 55, 064 01 Stará Ľubovňa 

v podiele ½, a to pozemok p. č. EKN 6359/8, orná pôda s výmerou 225 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 pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov zapísaným na LV č. 3760 a 1569 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

rozšírenia záhrady. 

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

Ľubovňa 10.05.2017. 

 

Uznesenie č. 467 

 

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 

žiadateľke Margite Kickovej, rod. Kickovej, Zámocká 717/12, 064 01 Stará Ľubovňa, a to 

pozemok p. č. CKN 2070/2, záhrada s výmerou 948 m², evidovaný na LV č. 3696 v k. ú. 

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

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

žiadateľky zapísaným na LV č. 122 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

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

Ľubovňa 10.05.2017. 

 

Uznesenie č. 468 

 

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 

žiadateľke Marte Joštiakovej, rod. Šaššákovej, Zamoyského 802/32, 064 01 Stará Ľubovňa, 

a to pozemok p. č. CKN 4067/2, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 198 m², evidovaný 

na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- 

€/m². 

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

žiadateľky zapísaným na LV č. 1275 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

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

Ľubovňa 10.05.2017. 

 

Uznesenie č. 469 

 

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 bezpodielového 

spoluvlastníctva žiadateľom Mgr. Jánovi Senkovi, rod. Senkovi a manž. Daši Senkovej, rod. 
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Urbanovej, obaja bytom 1. mája 9, 064 01 Stará Ľubovňa v podiele 1/1, a to pozemok p. č. 

CKN 4598/9, diel 6 s výmerou 150 m², zastavaná plocha a nádvorie, zameraný a odčlenený 

od p. č. CKN 4598/1 s výmerou 11 525 m², zastavaná plocha a nádvorie, LV č . 3696 v k. ú. 

Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 51/2014 zo dňa 01.07.2014 vyhotoveným 

Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemok je priľahlý k pozemku a stavbe vo vlastníctve 

žiadateľov zapísaným na LV č. 9571 v k. ú. Stará Ľubovňa  a bude využitý na účely na 

umiestnenia čističky odpadových vôd. 

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

Ľubovňa 10.05.2017. 

 

Uznesenie č. 470 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

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

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

Ing. Cyrilovi Svrčekovi, rod. Svrčekovi v podiele ½ a Ing. arch. Žofii Vorlovej, rod. 

Svrčkovej v podiele ½, obaja bytom 17. novembra 554/25, 064 01 Stará Ľubovňa, a to 

pozemok p. č. CKN 3470/384, ostatná plocha s výmerou 35 m², ktorý je zameraný 

a odčlenený od pozemku p. č. CKN 3470/66, ostatná plocha s výmerou 734 m², LV č. 3696 

v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 46644563-22/2017 zo dňa 18.04.2017 

vypracovaným spoločnosťou Geodat Real, s. r. o., Vansovej 53, 064 01 Stará Ľubovňa. 

 

B. u k l a d á   vedúcemu referátu SMM 

 

žiadosť riešiť až po majetkovoprávnom vysporiadaní nehnuteľností v súvislosti s verejnou 

obchodnou súťažou na odpredaj pozemkov v uvedenej lokalite. 

 

Uznesenie č. 471 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a zrušiť uznesenie č. 548 z rokovania MsZ č. XXII/2017 dňa 04.05.2017 v znení » 

s c h v a ľ u j e   odpredaj nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, §9a, 

odsek 8, písmeno b) – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve žiadateľa, do výlučného 

vlastníctva v podiele 1/1 žiadateľovi JUDr. Miroslavovi Švecovi, rod. Švecovi, Mierová 

1096/50, 064 01 Stará Ľubovňa,  a to pozemok  p. č. CKN 4274/231, diel 1 s výmerou 2 m², 

zastavaná plocha, zameraný a odčlenený od p. č. CKN 4274/120, druh pozemku zastavaná 

plocha, evidovaný na  LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom číslo 11/2017 

zo dňa 30.01.2017 vypracovaným Geodéziou  - O.M., Ing. Oľgou Mlynarčíkovou, Krátka 21, 

059 01 Spišská Belá na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 33,63 €/m². 
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Uznesenie č. 472 

 

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 JUDr. Miroslavovi Švecovi, rod. Švecovi, Mierová 1096/50, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to pozemok p. č. CKN 4274/231, diel 1 s výmerou 2 m², zastavaná plocha, 

zameraný a odčlenený od p. č. CKN 4274/120, druh pozemku zastavaná plocha, evidovaný na 

LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým plánom č. 11/2017 zo dňa 30.01.2017 

vypracovaným Geodéziou – O. M., Ing. Oľgou Mlynarčíkovou, Krátka 21, 059 01 Spišská 

Belá na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 33,63 €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaný pozemok je pod stavbou žiadateľa postavenou po 

platnosti zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení nesk. 

predpisov. Pozemok  je priľahlý k pozemku žiadateľa zapísanému na LV č. 3891 v k. ú. Stará 

Ľubovňa. 

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

Ľubovňa 02.06.2017. 

 

Uznesenie č. 473 

 

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 bezpodielového 

spoluvlastníctva žiadateľom Jurajovi Zimovi, rod. Zimovi a manž. Márii Zimovej, rod. 

Mosorjakovej, obaja bytom Zimná 995/131, 064 01 Stará Ľubovňa v podiele 1/1, a to časť 

pozemku p. č. CKN 3015/529, ostatná plocha s výmerou cca 53 m², evidovaného na LV č. 

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

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a vypracovanie geometrického plánu na náklady 

žiadateľov.  

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

žiadateľov zapísaným na LV č. 1856 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

vybudovania samostatného bočného vstupu do 2. nadzemného podlažia rodinného domu. 

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

Ľubovňa 02.06.2017. 

 

Uznesenie č. 474 

 

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. 138/1991 Zb. o 

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

vlastníctva žiadateľovi Milanovi Sitárovi, rod. Sitárovi, Letná 1079/26, 064 01 Stará Ľubovňa 
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v podiele 1/1, a to časť pozemku p. č. CKN 3347/1, ostatná plocha, LV č. 3696 v k. ú. Stará 

Ľubovňa s výmerou podľa novovypracovaného GO plánu na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 10,-- €/m². Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a vypracovanie 

geometrického plánu na náklady žiadateľa. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemok je priľahlý k pozemku a stavbe vo vlastníctve 

žiadateľa zapísaným na LV č. 3770 v k. ú. Stará Ľubovňa  a bude využitý na účely oplotenia 

časti pozemku CKN č. 3347/1 v k. ú. Stará Ľubovňa. 

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

Ľubovňa 10.05.2017. 

 

Uznesenie č. 475 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

žiadosť Ing. Jozefa Greizingera, rod. Greizingera,  Zamoyského 786/16, 064 01 Stará 

Ľubovňa o zámenu pozemkov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad  hodný osobitného zreteľa medzi  Mestom Stará Ľubovňa, Obchodná 

1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167, a to podiel 1/1 na časti pozemku p. č. EKN 

1025/2, orná pôda, diel 3 o výmere 75 m², zapísaný na LV č. 4542, zameraný a pričlenený 

k pozemku p. č. CKN 1418/6, ostatná plocha v k. ú. Stará Ľubovňa za pozemky vo vlastníctve 

žiadateľa , a to podiel 1/1 na časti pozemku p. č. EKN 1026/2, orná pôda, diel 1 o výmere 59 

m², zapísaný na LV č. 9736, zameraný a pričlenený k pozemku p. č. CKN 1418/4, ostatná 

plocha v k. ú. Stará Ľubovňa  a podiel 1/1 na časti pozemku p. č. EKN 1026/2, orná pôda, diel 

2 o výmere 16 m², zapísaný na LV č. 9736, zameraný a pričlenený k pozemku p. č. CKN 

1418/5, ostatná plocha v k. ú. Stará Ľubovňa. 

 

B. u k l a d á   vedúcemu referátu SMM 

 

majetkovoprávne vysporiadanie uvedených nehnuteľností riešiť odpredajom a výkupom 

pozemkov za cenu 15,-- €/m².     T: júnové rokovanie MsZ 

 

Uznesenie č. 476 

 

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. 138/1991 Zb. o 

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

vlastníctva žiadateľovi Ing. Jozefovi Greizingerovi, rod. Greizingerovi, Zamoyského 789/16, 

064 01 Stará Ľubovňa,  a to časť pozemku p. č. EKN 1025/2, orná pôda s výmerou cca 60 m², 

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

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a vypracovanie geometrického plánu na náklady 

žiadateľa. 

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

žiadateľa zapísaným na LV č. 9736 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

plochy na parkovanie a zarovnania pozemku. 
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Uznesenie č. 477 

 

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. 138/1991 Zb. 

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

spoluvlastníctva žiadateľom Mgr. Alexandrovi Leškovi, rod. Leškovi, Zimná 990/121, 064 01 

Stará Ľubovňa a Štefanovi Petrilákovi, rod. Petrilákovi, Zimná 989/119, 064 01 Stará 

Ľubovňa,  a to pozemok  p. č. CKN 3015/430, ostatná plocha s výmerou 79 m², LV č. 3696 

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

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a vypracovanie geometrického plánu na náklady 

žiadateľov. 

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

žiadateľov zapísaným na LV č. 1805 a 2500 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

rozšírenia záhrady a zarovnanie pozemkov. 

 

Uznesenie č. 478 

 

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. 138/1991 Zb. 

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

spoluvlastníctva žiadateľom Anne Reľovskej, rod. Katuckej, Podsadek 1170/60, 064 01 Stará 

Ľubovňa podiel 1/3, Pavlovi Katuckému, rod. Katuckému, Podsadek 1177/68, 064 01 Stará 

Ľubovňa podiel 1/3 a Márii Katuckej, rod. Katuckej, Podsadek 1177/68, 064 01 Stará 

Ľubovňa podiel 1/3, a to pozemok p. č. EKN 1-6667/46, orná pôda s výmerou 222 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 pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov zapísaným na LV č. 6612 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

záhrady. 

 

Uznesenie č. 479 

 

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. 138/1991 Zb. o 

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

vlastníctva žiadateľke Štefánii Fuchsovej, rod. Kocunovej, Mýtna 604/41, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to časť pozemku p. č. EKN 3378/2, orná pôda s výmerou cca 5 m², LV č. 4542 

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

Návrh na vklad do katastra nehnuteľností a vypracovanie geometrického plánu na náklady 

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

žiadateľky zapísaným na LV č. 9131 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

zarovnania pozemku s pozemkom vo vlastníctve žiadateľky. 

 

Uznesenie č. 480 

 

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. 138/1991 Zb. o 

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

spoluvlastníctva  žiadateľom  Vladimírovi Fidzinovi,  rod. Fidzinovi,  Vsetínska  1061/59, 

064 01 Stará Ľubovňa v podiele ½ a Vitalijovi Fidzinovi, rod. Fidzinovi, Vsetínska 1061/59, 

064 01 Stará Ľubovňa v podiele ½,  a to pozemok p. č. CKN 3015/232, zastavaná plocha, 

s výmerou 67 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa  na účely majetkovoprávneho vyrovnania 

za cenu 10,-- €/m².  

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

žiadateľov zapísaným na LV č. 1487 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

zarovnania pozemku s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. 

 

Uznesenie č. 481 

 

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. 138/1991 Zb. o 

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

spoluvlastníctva žiadateľom Milošovi Imrichovi, rod. Imrichovi, Okružná 853/29, 064 01 

Stará Ľubovňa  a  Jozefíne Imrichovej, rod. Balážovej, Okružná 853/29, 064 01 Stará 

Ľubovňa v podiele 1/1, a to pozemok p. č. CKN 3015/231, zastavaná plocha s výmerou 176 

m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa a pozemok CKN 2846/182, zastavaná plocha s výmerou 

24 m², 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 

žiadateľov zapísaným na LV č. 1510 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely 

zarovnania s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. 

 

Uznesenie č. 482 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť prenájom častí nehnuteľností podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku 

obcí, § 9a, odsek 9, písmeno c) – prípad hodný osobitného zreteľa žiadateľovi spoločnosti 

GURMAN, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 31731198, a to pozemkov: p. č. 

CKN 4381/3, trvalý trávny porast s výmerou 130 m2, p. č. CKN 4213/4, záhrada s výmerou 

17 m2, p. č. CKN 4213/3, záhrada s výmerou 545 m2 a p. č. CKN 4381/2, trvalý trávny porast 
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s výmerou 508 m2, spolu 1200 m2, zapísaných na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, 

zameraných geometrickým plánom č. 25/2016 zo dňa 24.06.2016 vypracovaným Ing. 

Milanom Heretikom – geodetom, GEODAT REAL, s. r. o., Vansovej 53, Stará Ľubovňa na 

účely výstavby reprezentatívneho areálu cestovného ruchu a podporu zážitkového a  

interaktívneho turizmu na dobu určitú 30 rokov za cenu 1,-- €/m2/rok. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadané časti pozemkov sú priľahlé k stavbe súpisné číslo 

766 – ubytovací hostinec postavenej na pozemku p. č. CKN 4211 a k pozemkom p. č. 4211, 

4212 a 4213/1 vo vlastníctve  žiadateľa, zapísaným na LV č. 2837 v k. ú. Stará Ľubovňa. 

Prenajímané pozemky budú nájomcom použité na účely výstavby reprezentatívneho areálu 

cestovného ruchu, ovocného sadu pod hradom Ľubovňa, vybudovanie drevenej stodoly v štýle 

hospodárskych objektov ľudovej architektúry s rozšírením prístupovej komunikácie 

k objektom, na podporu zážitkového a interaktívneho turizmu v spojení s pôvodnou výrobou 

ovocných destilátov v objekte, jej prezentáciou pre turistov a predajom regionálnych 

produktov pre zákazníkov zariadenia.  

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

Ľubovňa 04.05.2017. 

 

Uznesenie č. 483  

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

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

písmeno c) – formou osobitného zreteľa žiadateľom Mgr. Rudolfovi Žiakovi, rod. Žiakovi 

a manželke Janke Žiakovej, rod. Šipošovej, Štúrova 1883/64, 064 01 Stará Ľubovňa, a to 

pozemku p. č. CKN 2617/74 s výmerou 342 m2, orná pôda, zameraného a odčleneného od 

pozemku p. č. CKN 2617/39 s celkovou výmerou 401 m2, evidovaného na LV č. 3696 v k. ú. 

Stará Ľubovňa, na základe zamerania geometrickým plánom č. 18/2016 zo dňa 01.06.2016, 

s výškou nájmu 0,10 €/m2/rok na dobu 30 rokov. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadatelia sú vlastníkmi susediacej stavby rodinného domu 

a priľahlých pozemkov zapísaných na LV č. 1574 v k. ú. Stará Ľubovňa. 
 

Uznesenie č. 484 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie Analýzu objektu OD Družba na Letnej ul. č. 6 v Starej 

Ľubovni z pohľadu miery využitia priestorov a energetickej hospodárnosti a zámer jeho 

rekonštrukcie. 

 

Uznesenie č. 485 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

o d p o r ú č a   MsZ 
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prerokovať a vziať na vedomie informáciu o zámere prestavby križovatiek ulíc Tatranská – 

Okružná a pri OD Družba na kruhové objazdy.  

 

Uznesenie č. 486 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

A. o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie informácie o investičných zámeroch Mesta Stará Ľubovňa: 

 

 prestavba objektov na Ul. obrancov mieru č. 22 – 24 (bývalý archív) a Budovateľskej 

ul. č. 22 (bývalá VŠZP); 

 obnova pasáže na Nám. sv. Mikuláša č. 6. 

 

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

 

zaradiť projektovú dokumentáciu „Obnova pasáže na Nám. sv. Mikuláša č. 5“ do návrhu 

zmeny č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych komunikácií na r. 

2017.      

 

Uznesenie č. 487 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť zmenu č. 1 Rozvojového programu mesta, výstavby a údržby miestnych 

komunikácií na r. 2017 v zmysle predloženého návrhu a s návrhom predloženým na rokovaní 

MsR: 

 

 v tab. č. 5 „Prípravná a projektová dokumentácia“    d o p l n i ť    akciu  

„Obnova pasáže na Nám. sv. Mikuláša č. 5“ s finančným krytím vo výške 7 000,-- € 

 

Uznesenie č. 488 

 

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 07.06.2017 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 489 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 
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prerokovať a schváliť:  

 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) za účelom realizácie 

projektu „Rozšírenie kapacít zmenou dispozície objektov MŠ Tatranská v Starej 

Ľubovni“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10, ktorého ciele sú v súlade 

s platným Územným plánom mesta Stará Ľubovňa a platným Programom rozvoja 

mesta Stará Ľubovňa na obdobie 2015 - 2020; 

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

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mesta 

Stará Ľubovňa.  

 

Uznesenie č. 490 

 

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 pre Operačný program Ľudské zdroje, a to Ministerstvo 

vnútra SR v rámci výzvy - kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a za účelom 

realizácie projektu „Materská škola Podsadek“, ktorého ciele sú v súlade s platným 

Programom rozvoja obce na obdobie 2015-2020 a platným Územným plánom mesta 

Stará Ľubovňa; 

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

c) zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu, t. j. min. 5 % z celkových 

oprávnených výdavkov; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mesta 

Stará Ľubovňa.  

 

Uznesenie č. 491 

 

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) za účelom realizácie 

projektu „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Západ, Stará Ľubovňa“ 

realizovaného v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kód 

výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným 

plánom mesta Stará Ľubovňa a platným Programom rozvoja mesta Stará Ľubovňa na 

obdobie 2015 - 2020; 
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b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP 

v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu Mesta 

Stará Ľubovňa.  

 
Uznesenie č. 492 

 

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 „Zvýšenie bezpečnosti 

a zamestnanosti MRK formou MOPS“, realizovaného v rámci výzvy Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľského orgánu pre operačný program 

Ľudské zdroje, Kód výzvy OPLZ-PO5-2017-1, 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. 

 

Uznesenie č. 493 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

A. o d p o r ú č a   MsZ 

 

A) prerokovať a schváliť zmenu č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na r. 

2017 v zmysle predloženého návrhu. 

 

B) vziať na vedomie: 

 

a) stanovisko finančno-ekonomickej komisie k zmene č. 1 Programového rozpočtu 

Mesta Stará Ľubovňa na r. 2017; 

b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta k zmene č. 1 Programového rozpočtu Mesta 

Stará Ľubovňa na r. 2017. 

 

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

 

zvolať pracovné stretnutie (Mesto a spol. s r. o. Slobyterm) v súvislosti s dotáciami Mesta na 

športové zariadenia. 
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Uznesenie č. 494 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť zriadenie športovej triedy Základnej školy, Komenského 6, 064 01 

Stará Ľubovňa v školskom roku 2017/2018 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 495 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie Informatívnu správu o príprave Kultúrneho leta 2017 v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 496  

 

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 NFP v rámci výzvy č. 19 OPKZP-PO4-SC431-2017-19 so 

zameraním na zníženie energetickej náročnosti verejných budov na realizáciu projektu 

„Administratívna budova – Biely dom, Nám. Gen. Štefánika 531/6 Stará Ľubovňa –

rekonštrukcia so zameraním na zníženie energetickej náročnosti“; 

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

c) spolufinancovanie projektu vo výške rozdielu medzi celkovými oprávnenými 

výdavkami projektu a žiadaným NFP; 

d) financovanie celkovej výšky neoprávnených výdavkov identifikovaných na základe 

zníženia výšky celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory 

energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu 

finančnej medzery, preukázanej finančnou analýzou projektu. 

 

Uznesenie č. 497  

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie informáciu primátora mesta o stave projektu rekonštrukcie 

mestskej plavárne. 
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Uznesenie č. 498  

 

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 zámere obstarania pracovnej plošiny pre p. o. 

VPS, Stará Ľubovňa. 

 

 

HLASOVANIE o prijatých uzneseniach 

členovia MsR/prítomní na rokovaní  5/3 

prítomní pri hlasovaní/kvórum                 3/3 

hlasovali za:       3 

(Ing. Gurega, JUDr. Knapík, Mgr. Žiak) 

hlasovali proti:      0 

hlasovania sa zdržali:      0 

 

 

 

 

Stará Ľubovňa 14.06.2017 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ľuboš Tomko 

                  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Z a p í s a l a :   Helena Vojteková 

 

 


