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MESTSKÁ RADA STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 
Uznesenia č. 201 - 242 

 
zo zasadnutia Mestskej rady v Starej Ľubovni 

                         zo dňa 09.02.2016         č. 8/2016           
 
 
Uznesenie č. 201 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni  
 

s c h v a ľ u j e   
  
program 8. rokovania MsR v zmysle predloženého návrhu. 
 
Uznesenie č. 202 
 

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 30.11.2015 v zmysle 
predloženého návrhu.  
 
Uznesenie č. 203 
 

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 kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Stará 
Ľubovňa za r. 2015 v zmysle predloženého návrhu. 
 
Uznesenie č. 204 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
  

A. prerokovať a schváliť dotácie na r. 2016 – I. etapa v zmysle VZN č. 44 nasledovne: 
 
Oblasť   k u l t ú r y  
Český spolok Stará Ľubovňa           300,-- € 
» literárno-hudobné pásmo „Listování“ 
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Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa      1 900,-- € 
» hradný muzikál „Cyprián na Hrade Ľubovňa“ 
OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa      1 900,-- € 
» tanečné kostýmy, doprava na medzinárodné súťaže 
FS Ľubovňan Stará Ľubovňa        4 000,-- € 
» kroje, tanečná obuv, doprava na festivaly 
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa         500,-- € 
» večerná univerzita moderného Ľubovňana 
Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa      2 400,-- € 
» nové knihy do knižnice 
OZ Vrchovina Stará Ľubovňa       1 500,-- € 
» kroje 
OZ Priatelia hradu Stará Ľubovňa          700,-- € 
» sprievodca po hrade pre zvedavé deti  
Únia žien Slovenska Stará Ľubovňa          200,-- € 
» súťaže - v prednese, Najkrajší balkón, Rozprávkový les, Naj vodička 
ZO SZPB Stará Ľubovňa           400,-- € 
»  poznávací zájazd do Bratislavy 
Vidiecka asociácia mládeže pri CVČ Stará Ľubovňa       800,-- € 
» celoslovenská súťaž  Kľúč od pevnosti 
Dychová hudba Ľubovnianka          400,-- € 
» slávnostný koncert s galavečerom – 40. výročie založenia 
S p o l u                   15 000,-- € 
 
Oblasť   s o c i á l n a 
Gréckokatolícka charita Prešov       1 205,-- € 
» výuka a výchova k prírode pre deti so zdravotným postihnutím 
MO Jednota dôchodcov Stará Ľubovňa      3 215,-- € 
» program pre zlepšenie kvality života seniorov v soc., kult. a zdrav. oblasti 
OZ Stop závislosti Stará Ľubovňa          540,-- € 
» činnosť, poradenstvo v oblasti drogovej závislosti a alkoholizmu 
S p o l u          4 960,-- € 
 
Oblasť   š p o r t u 
MFK Stará Ľubovňa                              8 500,-- € 
» zabezpečenie dlhodobých súťaží 
MFK Stará Ľubovňa - mládež                          10 950,-- € 
» zabezpečenie dlhodobých súťaží a turnajov 
Školský športový klub Basket       5 300,-- € 
» celoslovenské, regionálne a medzinárodné súťaže 
ŠKM Stará Ľubovňa - Karate klub                 7 500,-- € 
» celoročná činnosť, súťaže 
ŠRC squash fitness bowling club Stará Ľubovňa        600,-- € 
» 1. slovenská a 2. východoslovenská squashová liga 
Stolnotenisový klub Stará Ľubovňa       5 700,-- € 
» športová činnosť, súťaže     
ŠKM Stará Ľubovňa          5 950,-- € 
» činnosť oddielov - kulturistika, šach, turistika a RTVŠ 
VKM Stará Ľubovňa                  20 950,-- € 
» celoročná činnosť vo všetkých kategóriách – mužská zložka 
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OZ Turtles Stará Ľubovňa – zápasenie       4 550,-- €  
» športová a telesná príprava mládeže 
S p o l u                             70 000,-- € 
 

B. prerokovať a neschváliť dotácie na r. 2016 – I. etapa v zmysle VZN 44 nasledovne: 
 

Oblasť   s o c i á l n a 
Rímskokatolícka cirkev – farnosť Stará Ľubovňa » zateplenie nemocničnej kaplnky 
 
Oblasť   š p o r t u 
Okresný futbalový zväz Stará Ľubovňa » II. ročník memoriálu Ing. Vladimíra Jaceníka 
Vidiecka asociácia mládeže pri CVČ Stará Ľubovňa » Medzinárodný rodinný splav 
 
Uznesenie č. 205 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 

delegovať zástupcov Mesta Stará Ľubovňa do rád škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Stará Ľubovňa nasledovne: 
 

- Základná škola, Komenského 6  
Grich František, Mgr. 
Knapík Milan, JUDr. 
Mikulík Dalibor, PhDr. 
Žiak Rudolf, Mgr. 
 

- Základná škola, Levočská 6  
Dic Michal, Mgr. 
Gurega Pavol, Ing. 
Jeleň Pavel 
Kollárová Eva, PaedDr. 
 

- Základná škola, Za vodou 14 
Grich František, Mgr. 
Hrebik Peter, Mgr. 
Lampart Filip, Mgr. 
Satkeová Klaudia, PaedDr. 
 

- Základná škola, Podsadek 140  
Benková Marta, MUDr. 
Kundľová Bibiana, Mgr. 
Orlovský František, MUDr. 
 

- Materská škola, Vsetínska 36  
Kožuškanič Štefan, MUDr. 
Mikulík Dalibor, PhDr. 
Murcková Ľudmila, Ing. 
Stašák Rastislav, JUDr. 
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- Centrum voľného času, Farbiarska 7 

Boďo Patrik 
Joštiak Štefan, PaedDr. 
Lazorčáková Anna, PhDr. 
 

- Základná umelecká škola J. Melkoviča, Okružná 9 
Hrebik Peter, Mgr. 
Joštiak Štefan, PaedDr. 
Lukáčová Anna, Mgr. 
Žiak Rudolf, Mgr. 

 
Uznesenie č. 206 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a súhlasiť so zriadením Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva 
so sídlom Levočská 1, Stará Ľubovňa v zmysle žiadosti Ing. Gabriela Hlinku, Zimná 889/5, 
Stará Ľubovňa. 
 
Uznesenie č. 207 

 
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 sociálnej pomoci a sociálnej 
starostlivosti za r. 2015 v zmysle predloženého návrhu. 
  
Uznesenie č. 208 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 

A. odvolať členky  Komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej politiky a zdravotníctva pri 
MsZ v Starej Ľubovni:  
 

- Annu Kesselovú, 
- Ing. Ľudmilu Murckovú. 

 
B. Zvoliť Mgr. Bibianu Kundľovú za členku Komisie sociálnych vecí, rodiny, bytovej 

politiky a zdravotníctva pri MsZ v Starej Ľubovni. 
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Uznesenie č. 209 
 

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 činnosti Mestskej polície v Starej 
Ľubovni za r. 2015 v zmysle predloženého návrhu. 
 
Uznesenie č. 210 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a schváliť zmenu VZN č. 54 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty 
na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu. 
 
Uznesenie č. 211 
 

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 činnosti OOCR  Severný Spiš – Pieniny za r. 2015 
v zmysle predloženého návrhu. 
 
Uznesenie č. 212 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a schváliť členský príspevok Mesta Stará Ľubovňa ako člena Oblastnej 
organizácie cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny vo výške 1,25 € na obyvateľa mesta 
s účinnosťou od 01.01.2016. 
 
Uznesenie č. 213 
 

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 03.02.2016 v zmysle predloženého návrhu. 
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Uznesenie č. 214 
 

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 organizačnom zabezpečení jarného 
čistenia mesta v zmysle predloženého návrhu. 
 
Uznesenie č. 215 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a schváliť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a 
s majetkom štátu, ktorý Mesto užíva s účinnosťou od 18.02.2016 v zmysle predloženého 
návrhu a s nasledovnými pripomienkami predloženými na rokovaní MsR: 
 

� § 7, časť B., bod 4  
» u p r a v i ť   abecedné poradie písm. na a) – h)  

� § 17, bod 3  
» v texte   u p r a v i ť   číslo paragrafu z 12 na 14 

� príloha č. 1, časť A.  
» bod 10 „Kancelárie komerčné“   r o z č l e n i ť   na „Kancelárie“ – obchodných 
priestorov, cestovné kancelárie so sadzbou 32,-- €/m2/rok a „Kancelárie komerčné“ – 
advokátske, projekčné, geodetické so sadzbou 40,-- €/m2/rok 
» bod 12 „Garáže“ – vypustiť v sadzbe m2 
» následne   u p r a v i ť   číslovanie bodov 
 

Uznesenie č. 216 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 

prerokovať a schváliť odpredaj častí nehnuteľností podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to časti pozemku p. č. 
CKN 3470/1, diel 1 s výmerou 7 m2, zastavané plochy a nádvoria, časti pozemku p. č. 
CKN 3470/100, diel 2 s výmerou 9 m2, ostatné plochy a časti pozemku p. č. CKN 3470/190, 
diel 3 s výmerou 25 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaných na LV 3696 v k. ú. Stará 
Ľubovňa, zameraných a pričlenených k pozemku p. č. CKN 3470/371 s výmerou 41 m2, 
ostatné plochy, geometrickým plánom č. 3/2016 zo dňa 14.01.2016 vypracovaným Jozefom 
Demurom, do bezpodielového spoluvlastníctva Dušana Gontkoviča, rod. Gontkoviča 
a manželky Kataríny Gontkovičovej, rod. Samalonovej za cenu 50,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Žiadané pozemky – ich diely sú priľahlé k  stavebným pozemkom p. č. CKN 
3470/96 a  p. č. CKN 3470/299 zapísaným na LV č. 4502 v k. ú.  Stará Ľubovňa vo 
vlastníctve žiadateľov. 
Zámer odpredaja nehnuteľností bol uverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Stará 
Ľubovňa 05.01.2016. 
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Uznesenie č. 217 
 

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. XXXII/2014  dňa 18.9.2014 
v znení » 
odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – 
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že pozemok susedí s pozemkom, ktorý je vo 
vlastníctve žiadateľa a ide o Mestom Stará Ľubovňa nevyužiteľnú časť pozemku, Jozefovi 
Petrusovi a manželke Janke Petrusovej, rod. Hainsovej, Zimná 893/9, Stará Ľubovňa, časť 
pozemku p. č. CKN 3015/2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa, s výmerou cca 120 
m2 odčlenenej novovypracovaným geometrickým plánom na účely majetkovoprávneho 
vyrovnania za cenu 6,-- €/m2. 
 
Uznesenie č. 218 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 

prerokovať a schváliť odpredaj časti nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to pozemku p. č. CKN 
3015/547 s výmerou 129 m2, ostatná plocha, zameraného geometrickým plánom č. 153/2015 
zo dňa 07.12.2015 vypracovaným Jozefom Demurom, odčleneného od pozemku p. č. CKN 
3015/2 s výmerou 5020 m2, ostatná plocha, zapísaného na LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa do 
bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom Jozefovi Petrusovi, rod. Petrusovi a manželke 
Janke Petrusovej, rod. Hainsovej, Zimná 893/9, Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 
vyrovnania za cenu 6,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Žiadaná časť pozemku susedí s pozemkom zapísaným na LV č. 1525 v k. ú. 
Stará Ľubovňa vo vlastníctve žiadateľov. Ide o Mestom nevyužiteľnú časť. 
 
Uznesenie č. 219 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 

prerokovať a zrušiť uznesenie č. 389 z rokovania MsZ č. XVI/2012 dňa 13.09.2012 v znení » 
odpredaj pozemku podľa zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – 
prípad hodný osobitného zreteľa – z dôvodu, že pozemok je upravený žiadateľom na vlastné 
náklady ako priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, zverejnením najmenej 
15 dní pred schvaľovaním prevodu na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa žiadateľovi Jánovi 
Bačovi, Mierová 1089/18, Stará Ľubovňa, a to pozemok p. č. KN-E 6441 s výmerou 169 m2, 
orná pôda, LV 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely budúcej výstavby za cenu  15,-- €/m2. 
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Uznesenie č. 220 
 

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, a to pozemku 
p. č. EKN 6441 s výmerou 169 m2, orná pôda, zapísaného na LV 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa 
žiadateľovi Jánovi Bačovi, rod. Bačovi, Mierová 1089/18, 064 01 Stará Ľubovňa do 
výlučného vlastníctva na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 12,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku zapísanému na LV č. 7246 v k. ú. 
Stará Ľubovňa vo vlastníctve žiadateľa. 
 
Uznesenie č. 221 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a schváliť „zámer“ odpredaja časti nehnuteľností podľa zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, a to časti 
pozemku p. č. EKN 1667/6, diel 3 s výmerou 44 m2, orná pôda a časti pozemku p. č. EKN 
1667/21, diel 5 s výmerou 129 m2, orná pôda, zapísaných na LV 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, 
zameraných a pričlenených k pozemku p. č. CKN 907/3 s celkovou výmerou 324 m2, 
zastavané plochy a nádvoria geometrickým plánom č. 123/2015 vypracovaným Miroslavom 
Sčurkom – geodetom, do výlučného vlastníctva spoločnosti AGROPIENINY, s. r. o., 
Obrancov mieru 15, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 36459470 za cenu 10,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Žiadané pozemky – ich diely sú priľahlé k pozemkom zastavaným   
administratívnou budovou zapísanou na LV č. 3107 v k. ú.  Stará Ľubovňa vo vlastníctve 
žiadateľa (spoločnosti). 
 
Uznesenie č. 222 
 

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,  a to pozemku 
p. č.  CKN 5315  s výmerou 80 m2, orná pôda, zapísaného na LV 9414 v k. ú. Stará Ľubovňa  
do výlučného vlastníctva žiadateľa p. Tibora Valčáka, rod. Valčáka, Budovateľská 485/16, 
064 01 Stará Ľubovňa, za cenu 15,-- €/m2.  
Odôvodnenie: Žiadaný pozemok je priľahlý k  pozemku žiadateľa  zapísanému na LV 7710 
v k. ú. Stará Ľubovňa. Zámerom žiadateľa je sceliť tieto pozemky a dať im zmysluplnejšie 
využitie.  
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Uznesenie č. 223 
 

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 z dôvodu, že 
predmet predaja susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov do bezpodielového 
spoluvlastníctva Mariánovi Orlovskému, rod. Orlovskému a manželke Oľge Orlovskej, rod. 
Bukovičovej,    Zimná  969/85,   064 01 Stará Ľubovňa,  a to  pozemku  p. č.  CKN 3015/545 
s výmerou 97 m2, zastavané plochy a nádvoria, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa na účely 
majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Pozemok je dlhodobo využívaný budúcimi nadobúdateľmi ako záhrada za 
rodinným domom a zároveň slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. 
 
Uznesenie č. 224 
 

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 z dôvodu, že predmet 
predaja susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky do výlučného vlastníctva Ireny 
Ilkovičovej, rod. Jackovej, Zimná 971/87, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. 
CKN 3015/544 s výmerou 82 m2, zastavané plochy a nádvoria, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa 
na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Pozemok je dlhodobo využívaný budúcimi nadobúdateľmi ako záhrada za 
rodinným domom a zároveň slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. 
 
Uznesenie č. 225 
 

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 z dôvodu, že predmet 
predaja susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov do bezpodielového 
spoluvlastníctva Lukášovi Dubielovi, rod. Dubielovi a manželke Nadi Dubielovej, rod. 
Kovalčíkovej, Zimná 973/89, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemkov p. č. CKN 3015/543 s 
výmerou 52 m2, zastavané plochy a nádvoria a p. č. CKN 3015/534 s výmerou 26 m2, ostatná 
plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- 
€/m2. 
Odôvodnenie: Pozemok je dlhodobo využívaný budúcimi nadobúdateľmi ako záhrada za 
rodinným domom a zároveň slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. 
Kúpna cena bude uhradená v splátkach podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Stará Ľubovňa, § 13, bod 6 nasledovne: 
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- pri podpise kúpnej zmluvy suma vo výške 60%, t. j. 468,-- €, 
- do konca roka 2016 v desiatich mesačných splátkach po 31,20 €. 

 
Uznesenie č. 226 
 

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 z dôvodu, že predmet 
predaja susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa do výlučného vlastníctva Petrovi 
Stýblovi, rod. Stýblovi, Zimná 974/91, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. 
CKN 3015/535 s výmerou 113 m2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa na účely 
majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Pozemok je dlhodobo využívaný budúcimi nadobúdateľmi ako záhrada za 
rodinným domom a zároveň slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. 
 
Uznesenie č. 227 
 

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 z dôvodu, že 
predmet predaja susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov do bezpodielového 
spoluvlastníctva Stanislavovi Reľovskému, rod. Reľovskému a Márii Reľovskej, rod. 
Zavodjančíkovej, Zimná 975/93, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. CKN 3015/536 s 
výmerou 83 m2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 
vyrovnania za cenu 10,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Pozemok je dlhodobo využívaný budúcimi nadobúdateľmi ako záhrada za 
rodinným domom a zároveň slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. 
 
Uznesenie č. 228 
 

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 z dôvodu, že predmet 
predaja susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky do výlučného vlastníctva Anne 
Vasilíkovej, rod. Šarockej, Zimná 977/97, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. 
CKN 3015/538 s výmerou 48 m2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa na účely 
majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Pozemok je dlhodobo využívaný budúcimi nadobúdateľmi ako záhrada za 
rodinným domom a zároveň slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. 
Kúpna cena bude uhradená v splátkach podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Stará Ľubovňa, § 13, bod 6 nasledovne: 
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- pri podpise kúpnej zmluvy suma vo výške 60%, t. j. 288,-- €, 
- do konca roka 2016 v troch mesačných splátkach po 64,-- €. 

 
Uznesenie č. 229 
 

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 z dôvodu, že 
predmet predaja susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov do bezpodielového 
spoluvlastníctva Jánovi Zavodjančíkovi, rod. Zavodjančíkovi a manželke Kataríne 
Zavodjančíkovej, rod. Frivaldskej, Zimná 976/95, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. 
CKN 3015/537 s výmerou 73 m2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa, na účely 
majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Pozemok je dlhodobo využívaný budúcimi nadobúdateľmi ako záhrada za 
rodinným domom a zároveň slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. 
 
Uznesenie č. 230 
 

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 z dôvodu, že predmet 
predaja susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov do bezpodielového 
spoluvlastníctva Ing. Mariánovi Frivaldskému, rod. Frivaldskému a manželke Márii 
Frivaldskej, rod. Husákovej, Zimná 978/99, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. 
CKN 3015/539 s výmerou 176 m2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa na účely 
majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Pozemok je dlhodobo využívaný budúcimi nadobúdateľmi ako záhrada za 
rodinným domom a zároveň slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. 
Kúpna cena bude uhradená v splátkach podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
Mesta Stará Ľubovňa, § 13, bod 6 nasledovne: 

- pri podpise kúpnej zmluvy suma vo výške 60%,  t. j. 1058,-- €, 
- do konca roka 2016 v troch mesačných splátkach po 234,-- €. 

 
Uznesenie č. 231 
 

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 z dôvodu, že predmet 
predaja susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve rodičov žiadateľky do výlučného 
vlastníctva Diany Lukáčovej, rod. Lukáčovej, Zimná 979/101, 064 01 Stará Ľubovňa, a to 
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pozemku p. č. CKN 3015/540 s výmerou 406 m2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará 
Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 10,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Pozemok je dlhodobo využívaný rodičmi budúcej nadobúdateľky ako záhrada 
za rodinným domom a zároveň slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. 
 
Uznesenie č. 232 
 

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 z dôvodu, že predmet 
predaja susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov do bezpodielového 
spoluvlastníctva Michalovi Hovancovi, rod. Hovancovi a Božene Hovancovej, rod. 
Hurtukovej, Zimná 980/103, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. CKN 3015/541 s 
výmerou 110 m2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 
vyrovnania za cenu 10,-- €/m2. 
Odôvodnenie: Pozemok je dlhodobo využívaný budúcimi nadobúdateľmi ako záhrada za 
rodinným domom a zároveň slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. 
 
Uznesenie č. 233 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a schváliť 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. CKN 633 
s výmerou 150 m2, záhrady a CKN 630/1 s výmerou 255 m2, ostatné plochy, zapísaných na 
LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa žiadateľovi Pravoslávnej cirkevnej obci, Prešovská 1852/29, 
064 01 Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 6,-- €/m2. 
Odôvodnenie:  Žiadané pozemky sú priľahlé k pozemkom a stavbe pravoslávneho chrámu 
zapísaným na LV č. 3661 v k. ú. Stará Ľubovňa vo vlastníctve žiadateľa. 
Zámer odpredaja nehnuteľností bol uverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Stará 
Ľubovňa 05.01.2016. 

 
Uznesenie č. 234 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a zrušiť uznesenie č. 778 z rokovania MsZ č. XXX/2014 dňa 24.04.2014 v znení » 
výkup časti pozemku p. č. CKN 2846/262 podľa zamerania geometrickým plánom č. 22/2012, 
týka sa dielu 5 s výmerou 92 m2 k novovytvorenej parcele č. CKN 884/42, ostatné plochy, od 
vlastníčky Oravcovej Patrície, 17. novembra 32, Stará Ľubovňa, evidovanej na LV č. 6803 
v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov pod zimným 
štadiónom za cenu 13,71 €/m2. 
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Uznesenie č. 235 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a schváliť odkúpenie nehnuteľnosti od vlastníčky Patrície Oravcovej, rod. 
Oravcovej, 17. novembra 32, Stará Ľubovňa, a to časti pozemku p. č. CKN 2846/262, diel 9 
s výmerou 92 m2, ostatná plocha, zapísaného  na LV č. 6803 v podiele 1/1 v k. ú. Stará 
Ľubovňa zameraného geometrickým plánom č. 2/2016 zo dňa 01.02.2016 vypracovaným 
spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o. a pričleneného k novovytvorenej parcele č. CKN 
2846/375, ostatná plocha na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov pod zimným 
štadiónom za cenu 20,-- €/m2. 
 
Uznesenie č. 236 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a zrušiť uznesenie č. 776 z rokovania MsZ č. XXX/2014 dňa 24.04.2014 v znení » 
výkup častí pozemkov podľa zamerania geometrickým plánom č. 22/2012, a to p. č. CKN 
884/23, týka sa dielu 2 s výmerou 153 m2 a p. č. CKN 2846/264, týka sa dielu 7 s výmerou 
608 m2 k novovytvorenej parcele č. CKN 884/42, ostatné plochy, od spoluvlastníkov 
evidovaných na LV č. 6805, Kmečová Júlia, Nová Ľubovňa 97, Smreková Terézia, Nová 
Ľubovňa 308, Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 
Bratislava v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov pod 
zimným štadiónom za cenu 13,71 €/m2. 
 
Uznesenie č. 237 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a schváliť odkúpenie nehnuteľností od spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 
6805 v k. ú. Stará Ľubovňa - Júlia Kmečová, rod. Vilčeková, Nová Ľubovňa 97 v podiele 1/4 
a Terézia Smreková, rod. Vilčeková, Nová Ľubovňa 308 v podiele 1/4, a to častí pozemkov p. 
č. CKN 884/23, diel 1 s výmerou 153 m2, ostatná plocha a p. č. CKN 2846/264, diel 13 
s výmerou 608 m2, ostatná plocha, podľa zamerania geometrickým plánom č. 2/2016 zo dňa 
01.02.2016 vypracovaným spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o. a pričlenených 
k novovytvorenej parcele č. CKN 2846/375, ostatná plocha na účely majetkovoprávneho 
vyrovnania pozemkov pod zimným štadiónom za cenu 20,-- €/m2. 
 
Uznesenie č. 238 
 

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. 777 z rokovania MsZ č. XXX/2014 dňa 24.04.2014 v znení » 
výkup častí pozemkov podľa zamerania geometrickým plánom č. 22/2012, a to p. č. CKN 
884/24, týka sa dielu 3 s výmerou 128 m2 a dielu 8 s výmerou 243 m2 k novovytvorenej 
parcele č. CKN 884/42, ostatné plochy, od spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 6806, 
Slovenská republika – Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava, Turlík 
Gustáv, Jarmočná 8, Stará Ľubovňa, Turlík Rudolf, Štúrova 14, Stará Ľubovňa, Vargová 
Božena, Mierová 14, Stará Ľubovňa, Polančíková Mária, Nová Ľubovňa 468 v k. ú. Stará 
Ľubovňa na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov pod zimným štadiónom za cenu 
13,71 €/m2. 
 
Uznesenie č. 239 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a schváliť odkúpenie nehnuteľností  od spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 
6806 v k. ú. Stará Ľubovňa - Gustáv Turlík, rod. Turlík Jarmočná 174/8, Stará Ľubovňa 
v podiele 1/20, Božena Vargová, rod. Turliková, Mierová 1089/14, Stará Ľubovňa v podiele 
3/20 a Mária Poľančíková, rod. Turlíková, Nová Ľubovňa 468 v podiele 1/20, a to častí 
pozemkov p. č. CKN 884/24, diel 2 s výmerou 150 m2, ostatná plocha a p. č. CKN 2846/265, 
diel 14 s výmerou 243 m2, ostatná plocha, podľa zamerania geometrickým plánom č. 2/2016 
zo dňa 01.02.2016 vypracovaným spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o. a pričlenených 
k novovytvorenej parcele č. CKN 2846/375, ostatná plocha na účely majetkovoprávneho 
vyrovnania pozemkov pod zimným štadiónom za cenu 20,-- €/m2. 
 
Uznesenie č. 240 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a schváliť odkúpenie spoluvlastníckeho podielu zapísaného na LV 3275 v k. ú. 
Stará Ľubovňa od Nadácie Intenda, Pražská 11, 811 04 Bratislava, IČO 36069787, a to 
podielu 282/4086, administratívna budova na Nám. gen. Štefánika č. 6, Stará Ľubovňa, 
súpisné číslo 531, postavená na pozemkoch p. č. CKN 1142/1 a CKN 1142/11 v k. ú. Stará 
Ľubovňa  za cenu 51 279,-- € stanovenú podľa znaleckého posudku č. 271/2015 zo dňa 
25.11.2015 vypracovaného Ing. Jánom Štupákom – znalcom. 
 
Uznesenie č. 241 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 
prerokovať a schváliť zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania podľa zákona č. 138/91 
Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa medzi 
zúčastnenými stranami nasledovne: 
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� Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 00330167 - predmet 
zámeny:  

 
- časť pozemku  p. č. CKN 1940/10, novovytvorená parcela č. CKN 1940/16 s výmerou 

135 m2, vodná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa; 
- časť pozemku p. č. CKN 1898/8, novovytvorená parcela č. CKN 1898/9 s výmerou 

13 m2, zastavaná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa; 
- časť pozemku p. č. CKN 1414/2, novovytvorená parcela č. CKN 1414/26 s výmerou 

180 m2, ostatná plocha, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa 
s p o l u   o výmere 328 m2, podľa zamerania geometrickým plánom č. 4/2016 zo dňa 
01.02.2016 vypracovaným Jánom Aredáčom – GEODÉZIA A-D. 
 

� Milan Petrilák, rod. Petrilák, Zámocká 1542/121, 064 01 Stará Ľubovňa - predmet 
zámeny: 
 

- časť pozemku p. č. EKN 891, diel 1, pričlenený k novovytvorenej parcele č. CKN 4599/7 
s výmerou 1 m2, zastavaná plocha, LV 4824, k. ú. Stará Ľubovňa; 

- časť pozemku p. č. EKN 892, diel 2, pričlenený k novovytvorenej parcele č. CKN 4599/7 
s výmerou 7 m2, zastavaná plocha, LV 4824, k. ú. Stará Ľubovňa; 

- časť pozemku p. č. EKN 893, evidovaný na LV 9622 v k. ú. Stará Ľubovňa, diel 3, 
pričlenený k novovytvorenej parcele č. CKN 4599/7 s výmerou 9 m2, zastavaná plocha; 
 

- časť pozemku p. č. EKN 894, diel 4, pričlenený k novovytvorenej parcele č. CKN 4276/8, 
s výmerou 35 m2, trvalé trávne porasty, diel 5, pričlenený k novovytvorenej parcele č. 
CKN 4599/7, s výmerou 27 m2, zastavaná plocha, LV 4824, k. ú. Stará Ľubovňa; 

- časť pozemku p. č. EKN 895, diel 6, pričlenený k novovytvorenej parcele č. CKN 4276/8, 
s výmerou 36 m2, trvalé trávne porasty, diel 7, pričlenený k novovytvorenej parcele č. 
CKN 4599/7, s výmerou 48 m2, zastavaná plocha, LV 4824, k. ú. Stará Ľubovňa; 

- časť pozemku p. č. EKN 896, diel 8, pričlenený k novovytvorenej parcele č. CKN 4276/8, 
s výmerou 15 m2, trvalé trávne porasty, diel 9, pričlenený k novovytvorenej parcele č. 
CKN 4599/7, s výmerou 26 m2, zastavaná plocha, LV 4824, k. ú. Stará Ľubovňa; 

- časť pozemku p. č. EKN 897, diel 10, pričlenený k novovytvorenej parcele č. CKN 
4276/8, s výmerou 14 m2, trvalé trávne porasty, diel 11, pričlenený k novovytvorenej 
parcele č. CKN 4599/7, s výmerou 28 m2, zastavaná plocha, LV 4824, k. ú. Stará 
Ľubovňa; 

- časť pozemku p. č. EKN 898, diel 12, pričlenený k novovytvorenej parcele č. CKN 
4276/8, s výmerou 12 m2, trvalé trávne porasty, diel 13, pričlenený k novovytvorenej 
parcele č. CKN 4599/7, s výmerou 30 m2, zastavaná plocha, LV 4824, k. ú. Stará 
Ľubovňa; 

- časť pozemku p. č. EKN 899, diel 14, pričlenený k novovytvorenej parcele č. CKN 
4276/8, s výmerou 8 m2, trvalé trávne porasty, diel 15, pričlenený k novovytvorenej 
parcele č. CKN 4599/7, s výmerou 33 m2, zastavaná plocha, LV 4824, k. ú. Stará 
Ľubovňa 
s p o l u   o výmere 329 m2, podľa zamerania geometrickým plánom č. 75/2015 zo dňa 
07.12.2015 vypracovaným spoločnosťou GEODAT REAL, s. r. o. 
 

Ocenenie predmetov zámeny bolo vykonané podľa Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti 
Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov Ing. Jánom Štupákom, Mierová 18, Stará Ľubovňa – znalcom. 
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Odôvodnenie: Majetkovoprávne vyrovnanie formou zámeny pozemkov v lokalite 
Továrenskej ul. (oproti autobusovej stanici) vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa za pozemky 
potrebné na účely výstavby plánovanej cyklotrasy okolo rieky Poprad, lokalita „Nad 
Kovancom“ vo vlastníctve Milana Petriláka. 
Zámer zámeny nehnuteľností bol uverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Stará 
Ľubovňa 05.01.2016. 
 

Uznesenie č. 242 
 

Mestská rada v Starej Ľubovni  
 

o d p o r ú č a   MsZ 
 

prerokovať a vziať na vedomie informáciu primátora mesta o výberovom konaní na funkciu 
konateľa ĽMS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa. 

 
 
 
HLASOVANIE o prijatých uzneseniach 
členovia MsR/prítomní na rokovaní          5/4 
prítomní pri hlasovaní/kvórum                 4/3 
hlasovali za:       4 
(MUDr. Bizovský, MPH, Ing. Gurega, JUDr. Knapík, Mgr. Žiak) 
hlasovali proti:      0 
hlasovania sa zdržali:      0 
 
 
 
Stará Ľubovňa 10.02.2016 
 
 
 
 

 
 
 
PhDr. Ľuboš Tomko 

                  primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
Z a p í s a l a :   Helena Vojteková 
 
 
 
 
 


