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MESTSKÁ RADA STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

U z n e s e n i a   č. 374 - 422 

 

zo zasadnutia Mestskej rady v Starej Ľubovni 

                        zo dňa 14.02.2017         č. 14/2017           

 

 

Uznesenie č. 374 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

s c h v a ľ u j e   

  

program 14. rokovania MsR v zmysle predloženého návrhu a s nasledovnými zmenami 

predloženými na rokovaní MsR: 

 

 za bod č. 16   d o p l n i ť 

 Informácia primátora mesta o projekte rekonštrukcie mestskej plavárne. 

 v bode „Rôzne“    d o p l n i ť 

 Informácia primátora mesta o možnosti čerpania úveru. 

 Informácia primátora mesta o stretnutí s občanmi Vansovej ul. vo veci prístupovej 

komunikácie k areálu bývalého Agrostavu. 

 

Uznesenie č. 375 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

A. vziať na vedomie: 

 

1) informáciu o zániku mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 

zvoleného vo volebnom obvode č. 1 MUDr. Štefana Kožuškaniča (SMER-SD)  

v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 25, ods. 2, písm. c) – 

písomným vzdaním sa mandátu k 20.01.2017; 

 

2) informáciu o nastúpení  náhradníka na uvoľnený mandát poslanca Mestského 

zastupiteľstva v Starej Ľubovni vo volebnom obvode č. 1 Ing. Petra Sokola (SMER-

SD) v zmysle § 192 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 

3) odvolanie MUDr. Štefana Kožuškaniča z funkcie člena Dozornej rady obchodnej 

spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r. o., Levočská 20, Stará Ľubovňa valným 

zhromaždením uvedenej spoločnosti ku dňu vzdania sa mandátu poslanca MsZ 

v Starej Ľubovni. 
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B. odvolať: 

 

1) zástupcu Mesta Stará Ľubovňa (zriaďovateľa) MUDr. Štefana Kožuškaniča z Rady 

školy pri Materskej škole, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa ku dňu vzdania sa mandátu 

poslanca MsZ v Starej Ľubovni; 

 

2) člena – poslanca MUDr. Štefana Kožuškaniča z Komisie športu a mládeže pri MsZ 

v Starej Ľubovni ku dňu vzdania sa mandátu poslanca MsZ v Starej Ľubovni. 

 

Uznesenie č. 376 

 

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 06.12.2016 v zmysle 

predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 377 

 

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. 2016 v zmysle predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 378 

 

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 vybavovaní sťažností a petícií za r. 

2016 v zmysle predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 379 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

opätovne prerokovať odpredaj nehnuteľností podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 

9a, odsek 8, písmeno b) – pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

žiadateľom Mirkovi Hangurbadžovi, rod. Hangurbadžovi a manželke Dorote 

Hangurbadžovej, rod. Pompovej, Podsadek 1224/119, Stará Ľubovňa, a to častí pozemku 

evidovaného na LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, parc. č. EKN 1-6645/1 odčlenených 

a zameraných geometrickým plánom č. 114/2011 zo dňa 19.09.2011, vypracovaným Milanom 

Heretikom – geodetom, Vansovej 1788/53, 064 01 Stará Ľubovňa, a to diel 8, novovytvorená 

parcela č. CKN 4156/3 s výmerou 39 m², trvalé trávne porasty a diel 11, novovytvorená 
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parcela č. CKN 4156/2 s výmerou 131 m², trvalé trávne porasty. Spolu s výmerou 170 m² do 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadaný pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve 

žiadateľov, vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 

celok so stavbou. 

 

Uznesenie č. 380 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

 

v súvislosti s obchodnou verejnou súťažou na odpredaj pozemkov „v lokalite pod starým 

cintorínom“ preveriť dostupnosť inžinierskych sietí (bod napojenia) a možnosť 

majetkovoprávneho vysporiadania prístupovej komunikácie.  

T: najbližšie rokovanie MsZ 

 

B. o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť vyhlásenie a podmienky obchodnej verejnej súťaže na odpredaj 

nehnuteľností bez inžinierskych sietí vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa v súlade 

s ustanovením §9a, odsek 1, písmeno a) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí so začiatkom 

súťaže 01.03.2017, s ukončením súťaže 31.03.2017 a s výškou zábezpeky 3 %, a to: 

 

1) pozemok č. 1, parcela CKN č. 3470/373 o výmere 557 m², druh pozemku ostatná 

plocha, v k. ú. Stará Ľubovňa vytvorená na základe geometrického plánu č. 3/2017 zo 

dňa 11.01.2017 vyhotoveného geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 

01 Chmeľnica za cenu minimálne vo výške 29,50 €; 

 

2) pozemok č. 2, parcela CKN č. 3470/374 o výmere 676 m², druh pozemku ostatná 

plocha, v k. ú. Stará Ľubovňa vytvorená na základe geometrického plánu č. 3/2017 zo 

dňa 11.01.2017 vyhotoveného geodetom Miroslavom Ščurkom,  Chmeľnica 249, 064 

01 Chmeľnica za cenu minimálne vo výške 29,50 €; 

 

3) pozemok č. 3, parcela CKN č. 3470/381 o výmere 763 m², druh pozemku ostatná 

plocha, v k. ú. Stará Ľubovňa vytvorená na základe geometrického plánu č. 3/2017 zo 

dňa 11.01.2017 vyhotoveného geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 

01 Chmeľnica za cenu minimálne vo výške 29,50 €; 

 

4) pozemok č. 4, parcela CKN č. 3470/382 o výmere 690 m², druh pozemku ostatná 

plocha, v  k. ú. Stará Ľubovňa vytvorená na základe geometrického plánu č. 3/2017 zo 

dňa 11.01.2017 vyhotoveného geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 

01 Chmeľnica za cenu minimálne vo výške 29,50 €; 

 

5) pozemok č. 5, parcela CKN č. 3470/383 o výmere 652 m², druh pozemku ostatná 

plocha, v k. ú. Stará Ľubovňa vytvorená na základe geometrického plánu č. 3/2017 zo 

dňa 11.01.2017 vyhotoveného geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 

01 Chmeľnica za cenu minimálne vo výške 29,50 €; 
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6) pozemok č. 6, parcela CKN č. 3470/375 o výmere 494 m², druh pozemku ostatná 

plocha, v k. ú. Stará Ľubovňa vytvorená na základe geometrického plánu č. 3/2017 zo 

dňa 11.01.2017 vyhotoveného geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 

01 Chmeľnica a parcela CKN č. 1098 o výmere 112 m², druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie, evidovaná na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu minimálne 

vo výške 29,50 €; 

 

7) pozemok č. 7, parcela CKN č. 3470/377 o výmere 548 m², druh pozemku ostatná 

plocha, v k. ú. Stará Ľubovňa vytvorená na základe geometrického plánu č. 3/2017 zo 

dňa 11.01.2017 vyhotoveného geodetom Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 

01 Chmeľnica za cenu minimálne vo výške 29,50 €. 

 

Uznesenie č. 381 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

  

prerokovať a zrušiť uznesenie č. 631 z rokovania MsZ č. XXV/2013 dňa 12.09.2013 v znení » 

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

odsek 8, písmeno e) - prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že na pozemkoch je 

vybudovaná účelová komunikácia na vlastné náklady žiadateľa, akciovej spoločnosti 

NOVATES, Továrenská 833/13, Stará Ľubovňa, a to pozemkov p. č. KN-C 4043/20 

s výmerou 163 m2, ostatná plocha,  p. č. KN-C 4046/14  s výmerou  35 m2, ostatná plocha 

a p. č. KN-C 4049/37 s výmerou 452 m2, LV 3696, k. ú. Stará Ľubovňa na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 3,-- €/m2. 

 

Uznesenie č. 382 

 

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

výlučného vlastníctva žiadateľovi spoločnosti NOVATES, a. s., Továrenská 833/13, 064 01 

Stará Ľubovňa, IČO: 31670008, a to pozemkov p. č. CKN 4043/20 s výmerou 163 m², druh 

pozemku ostatná plocha, p. č. CKN 4046/14 s výmerou 35 m², druh pozemku ostatná plocha 

a p. č. CKN 4049/37 s výmerou 452 m² v k. ú. Stará Ľubovňa zapísaných na LV č. 3696 na 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa 

a nachádza sa na nich účelová komunikácia vybudovaná na náklady žiadateľa. 

 

Uznesenie č. 383 

 

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 „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 Mgr. Lucii Malej, rod. Savčákovej, Mýtna 1755/95, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to časť pozemku p. č. CKN 205/74, diel 3 s výmerou 47 m², zastavaná plocha, 

zameraný a odčlenený od p. č. CKN 205/47 geometrickým plánom číslo 114/2016 zo dňa 

11.10.2016 vypracovaným Jozefom Demurom – GEODÉZIA  A-D, Okružná 879/46, 064 01 

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

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

žiadateľky, zapísaným  na LV č. 9644 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

rozšírenia záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 384 

 

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

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do spoluvlastníctva PaedDr. Vladimíre 

Drabantovej, rod. Sedlákovej, Lipová 2/1556, 064 01 Stará Ľubovňa v podiele ½ a Ing. 

Kataríne Sedlákovej, rod. Sedlákovej, Hečková 4, 831 51 Bratislava v podiele ½, a to 

pozemku p. č. CKN 3015/235, ostatná plocha, s výmerou 107 m² na LV č. 3696 a časti 

pozemku p. č. CKN 3015/2, ostatná plocha, s výmerou cca 95 m² na LV č. 3696 v k. ú. Stará 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateliek, zapísaným na LV č. 2219 v k. ú. Stará Ľubovňa a  budú využité na účely 

rozšírenia záhrady a zarovnania pozemku. 

 

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

 

rokovať o odpredaji nehnuteľností v rozsahu po hranicu jestvujúcej stavby na základe 

novovypracovaného geometrického plánu na náklady žiadateliek. 

 

Uznesenie č. 385 

 

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 bezpodielového 

spoluvlastníctva žiadateľom Edmundovi Tyrpákovi, rod. Tyrpákovi a  manž. Helene 

Tyrpákovej, rod. Tyrpákovej, Zámocká 16/721, 064 01 Stará Ľubovňa v podiele 1/1, a to 

pozemku p. č. CKN 2074/2, zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 61 m² na LV č. 3696 v k. 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov,  

zapísaným na LV č. 115 v k. ú. Stará Ľubovňa  a budú využité na účely rozšírenia záhrady a 

zarovnania pozemku. 
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Uznesenie č. 386 

 

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 bezpodielového 

spoluvlastníctva žiadateľom RNDr. Jozefovi Firmentovi, rod. Firmentovi a manž. Valérii 

Firmentovej, rod. Vitovičovej, Mierová 50/1096, 064 01 Stará Ľubovňa v podiele 1/1, a to 

pozemku p. č. EKN 5544/22, ostatná plocha, s výmerou cca 125 m² na LV č. 4542 v k. ú. 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov,  zapísaným na LV č. 837 v k. ú. Stará Ľubovňa  a budú využité na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 387 

 

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 Pavlovi Repkovi, rod. Repkovi a manž. Helene Repkovej, rod. 

Senkovej, Zámocká 79/752, 064 01  Stará Ľubovňa, a to pozemkov p. č. CKN 4348/44, trvalé 

trávne porasty, s výmerou 422 m² na LV č. 3696, p. č. CKN 3543/72, trvalé trávne porasty, 

s výmerou 61 m² na LV č. 3696, p. č. CKN 4348/45, trvalé trávne porasty, s výmerou 15 m² 

na LV č. 3696 a p. č. CKN 3543/26, trvalé trávne porasty, s výmerou 195 m² na LV č. 3696 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov, zapísaným na LV č. 2181 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 388 

 

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 Jozefovi Matfiakovi, rod. Matfiakovi a manž. Emílii 

Matfiakovej,  rod. Pokrivčákovej,  Zámocká  81/753, 064 01 Stará Ľubovňa,  a to pozemkov 

p. č. CKN 3543/71, trvalé trávne porasty, s výmerou 82 m² na LV č. 3696 a p. č. CKN 

4348/43, trvalé trávne porasty, s výmerou 61 m² na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov, zapísaným na LV č. 736 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 



7 

 

Uznesenie č. 389 

 

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 bezpodielového 

spoluvlastníctva žiadateľom Jozefovi Vorobeľovi, rod. Vorobeľovi a manž. Helene 

Vorobeľovej, rod. Hutníkovej, Zámocká 95/760, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemku p. č. 

CKN 3543/64, trvalé trávne porasty, s výmerou 230 m² na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov, zapísaným na LV č. 964 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 390 

 

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 Jozefovi Kulizákovi, rod. Kulizákovi a manž. Janke Kulizákovej, 

rod. Polanskej, Zámocká 97/761, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemkov p. č. CKN 3543/63, 

trvalé trávne porasty, s výmerou 313 m² na LV č. 3696 a p. č. CKN 4349/8, lesný pozemok, 

s výmerou 14 m² na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov,  zapísaným na LV č. 691 v k. ú. Stará Ľubovňa  a budú využité na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 391 

 

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 výlučného 

vlastníctva žiadateľke Mgr. Márii Kovalčíkovej, rod. Robovej, Zámocká 85/755, 064 01 Stará 

Ľubovňa, a to pozemkov p. č. CKN 3543/69, trvalé trávne porasty, s výmerou 202 m² na LV 

č. 3696,  p. č. CKN 4348/40, trvalé trávne porasty, s výmerou 31 m² na LV č. 3696 a p. č. 

CKN 4348/41, trvalé trávne porasty, s výmerou 76 m²  na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov, zapísaným  na  LV č. 726 v k. ú. Stará Ľubovňa  a budú využité na účely 

rozšírenia záhrady a zarovnania pozemku. 
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Uznesenie č. 392 

 

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 Emilovi Sikorjakovi, rod. Sikorjakovi a manž. Margite 

Sikorjakovej, rod. Pitoňákovej, Zámocká 89/757, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemkov p. č. 

CKN 3543/67, trvalé trávne porasty, s výmerou 83 m² na LV č. 3696, p. č. CKN 4348/37, 

trvalé trávne porasty, s výmerou 212 m² na LV č. 3696 a p. č. CKN 4348/68, trvalé trávne 

porasty, s výmerou 7 m² na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov,  zapísaným na LV č. 630 v k. ú. Stará Ľubovňa  a budú využité na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 393 

 

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 Štefanovi Krettovi, rod. Krettovi a manž. Kataríne Krettovej, rod. 

Ladižinskej, Zámocká 91/758, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemkov p. č. CKN 3543/66, 

trvalé trávne porasty, s výmerou 194 m² na LV č. 3696, p. č. CKN 4348/60, trvalé trávne 

porasty,  s výmerou 23 m² na LV č. 3696, p. č. CKN 3543/78, trvalé trávne porasty, 

s výmerou 11 m² na LV č. 3696 a p. č. CKN 4348/36, trvalé trávne porasty, s výmerou 46 m² 

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

€/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov, zapísaným na LV č. 6628 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 394 

 

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 podielového 

spoluvlastníctva žiadateľom Jánovi Polomčákovi, rod. Polomčákovi, Zámocká 85/754, 064 01 

Stará Ľubovňa podiel ½ k celku, Jánovi Polomčákovi, rod. Polomčákovi, Zámocká 85/754, 

064 01 Stará Ľubovňa podiel 1/6 k celku, Jaroslavovi Polomčákovi, rod. Polomčákovi, 

Grebova 4/4642, 058 01 Poprad podiel 1/6 k celku a Vladimírovi Polomčákovi, rod. 

Polomčákovi, Zámocká 85/754, 064 01 Stará Ľubovňa podiel 1/6 k celku, a to pozemkov p. č. 
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CKN 3543/70, trvalé trávne porasty, s výmerou 85 m² na LV č. 3696 a p. č. CKN 4348/42, 

trvalé trávne porasty, s výmerou 144 m²  na LV č. 3696  v k. ú. Stará Ľubovňa na účely 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov, zapísaným na LV č. 922 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 395 

 

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 Jozefovi Sikorjakovi, rod. Sikorjakovi a manž. Justíne 

Sikorjakovej, rod. Derevjaníkovej, Zámocká 87/756, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemkov p. 

č. CKN 3543/68, trvalé trávne porasty, s výmerou 282 m² na LV č. 3696, p. č. CKN 4348/39, 

trvalé trávne porasty, s výmerou 4 m² na LV č. 3696 a p. č. CKN 4348/38, trvalé trávne 

porasty, s výmerou 66 m² na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov,  zapísaným na LV č. 914 v k. ú. Stará Ľubovňa a budú využité na účely rozšírenia 

záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 396 

 

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 Vasilovi Vislockému, rod. Vislockému a manž. Žofii Vislockej, 

rod. Gardoňovej, Zámocká 93/759, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemkov p. č. CKN 3543/65, 

trvalé trávne porasty, s výmerou 271 m² na LV č. 3696 a p. č. CKN 4348/35, trvalé trávne 

porasty, s výmerou 28 m² na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 10,-- €/m². 

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemky sú priľahlé k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov,  zapísaným na LV č. 772 v k. ú. Stará Ľubovňa  

 

Uznesenie č. 397 

 

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 bezpodielového 

spoluvlastníctva žiadateľom Ing. Jaroslavovi Kolodzejovi, rod. Kolodzejovi a manž. Bc. 
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Marcele Kolodzejoveju, rod. Lopatovej, Zámocká 77/1257, 064 01 Stará Ľubovňa, a to 

pozemku  p. č. CKN 4348/46, trvalé trávne porasty, s výmerou 171 m² na LV č. 3696 v k. ú. 

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

Odôvodnenie osobitného zreteľa:  Pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve 

žiadateľov, zapísaným na LV č. 1892 v k. ú. Stará Ľubovňa  a bude využitý na účely 

rozšírenia záhrady a zarovnania pozemku. 

 

Uznesenie č. 398  

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

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

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa medzi zúčastnenými stranami 1) a 2) 

nasledovne: 

 

1) Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00 330 167, 

podiel 1/1 ► predmet zámeny: 

- parcela CKN 3470/308, zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m², evidovaná na 

LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, na ktorej je postavená stavba „predajňa klenot“ 

súpisné číslo 1859, evidovaná na LV č. 4115 v k. ú. Stará Ľubovňa vo výlučnom 

vlastníctve zúčastnenej strany 2); 

 

2) Milan Šoltýs, rod. Šoltýs, Okružná 97/1611, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/1 ► 

predmet zámeny: 

- parcela EKN 614/1, orná pôda o výmere 6 m², evidovaná na LV č. 4115 v k. ú. Stará 

Ľubovňa; 

- parcela EKN 614/2, orná pôda o výmere 75 m², evidovaná na LV č. 4115 v k. ú. Stará 

Ľubovňa; 

- parcela EKN 615/1, orná pôda o výmere 6 m², evidovaná na LV č. 4115 v k. ú. Stará 

Ľubovňa; 

- parcela EKN 615/2, orná pôda o výmere 79 m², evidovaná na LV č. 4115 v k. ú. Stará 

Ľubovňa. 

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Majetkovoprávne vyrovnanie formou zámeny pozemkov na 

ul. Letnej, Stará Ľubovňa vo vlastníctve Mesta Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 

Stará Ľubovňa na ktorom je umiestnená stavba vo vlastníctve Milana Šoltýsa, Okružná 

97/1611, 064 01 Stará Ľubovňa za pozemky vo vlastníctve Milana Šoltýsa, Okružná 97/1611, 

064 01 Stará Ľubovňa. 

 

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

 

informovať navrhovateľa – zúčastnenú stranu 2), že navrhovaný predmet zámeny v jeho 

vlastníctve je hodnotou neadekvátny predmetu zámeny vo vlastníctve Mesta – zúčastnenej 

strany 1). 
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Uznesenie č. 399 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 
 

prerokovať a zrušiť uznesenie č. 395 z rokovania MsZ č. XIX/2009 dňa 19.11.2009 v znení » 

B) s c h v a ľ u j e   dlhodobý prenájom časti pozemkov spoločnosti s r. o. VSK MINERAL, 

Južná trieda 125, 040 01 Košice, IČO 36 706 311, zastúpenej konateľom  spoločnosti  Ing. 

Stanislavom Rákošom,  dňom  podpísania  nájomnej  zmluvy, a to:  

- p. č. KN-C 4482/6, druh pozemku - lesný pozemok, účel - prístupová cesta; 

- p. č. KN-C 4483, druh pozemku - trvalý trávny porast, účel - prístupová cesta; 

- p. č. KN-C 4624/2, druh pozemku - zastavané plochy, účel - prístupová cesta; 

- p. č. KN-C 4623, druh pozemku - zastavané plochy, účel - prístupová cesta; 

- p. č. KN-C 4482/11, ostatné plochy s výmerou 8300 m2, odčleneného od p. č. KN-C 

4482/6 geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 27.01.2009 na účely dočasného 

vyňatia pozemku z LPF, ktorý bude dobývacím priestorom nájomcu; 

za cenu 331,94 €/rok na obdobie 3 rokov s úhradou 1x polročne. Po uplynutí 3 rokov bude 

nájomné vzájomne upravené. Nájomca je povinný zabezpečiť plnenie nájmu dňom vydania 

rozhodnutia o povolení banskej činnosti a  nadobudnutia jeho právoplatnosti. 

 

Uznesenie č. 400 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 
 

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: 36 516 732,  a to časti pozemkov 

p. č. CKN 4482/6, lesný pozemok, s celkovou výmerou 2 216 039  m² na LV č. 3696, p. č. 

CKN 4483, trvalé trávne porasty, s celkovou výmerou 33 328 m² na LV č. 3696 v k. ú. Stará 

Ľubovňa  a  p. č. CKN 817/3, lesný pozemok, s celkovou výmerou 8170 m² na LV č. 1070 

v k. ú. Chmeľnica na účely dobývania ložiska stavebného kameňa „Stará Ľubovňa 

MARMON“  za nájomné vo výške 2 000,-- €/rok a úhradu za dobývací priestor vo výške 

529,-- €/rok, spolu 2 529,-- €/rok. 

Odôvodnenie osobitného zreteľa: Na základe výberového konania Obvodného banského 

úradu v Spišskej Novej Vsi bude žiadateľ využívať časti pozemkov na dobývanie ložiska 

stavebného kameňa a dobývanie výhradného ložiska vápencov v dobývacom priestore „Stará 

Ľubovňa I“. 

 

Uznesenie č. 401 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 
 

prerokovať a schváliť zriadenie vecného bremena podľa „Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom Mesta Stará Ľubovňa....“ (príloha č. 1, bod C, os. 1.1, písm. a.), a to strpieť 

umiestnenie „kabinetu MSAN“ o rozmere 2 x 1 m na pozemku  Mesta Stará Ľubovňa, 
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Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167 – povinný, a to časť parcely CKN 

1935/1, ostatná plocha, s výmerou 5851 m² evidovanej na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa 

v prospech Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 – 

oprávnený. Vecné bremeno sa zriaďuje za jednorazovú náhradu vo výške 500,-- €. 

Zriadenie vecného bremena, vypracovanie geometrického plánu na porealizačné zameranie 

stavby na náklady Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava. 

 

Uznesenie č. 402 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

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

návrh na výkup častí pozemkov od vlastníkov na účely majetkovoprávneho vyrovnania 

pozemkov určených na výstavbu cyklotrasy na Továrenskej ul. v Starej Ľubovni nasledovne: 

 

 pozemok, parcela EKN č. 5554/29 s výmerou 669 m², druh pozemku trvalé trávne 

porasty, evidovaná na LV č. 4859 

 

- Klimešová Gabriela, Znievská 12, 851 06 Bratislava, podiel 1/4; 

- Ing. Zavartkay Maximilián, Popradská 14/667, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/4; 

- Ing. Slaninková Margita, Tomanová 101/A, 831 07 Bratislava, podiel 1/8; 

- Oravec Milan, Popolná 24/6670, 831 06 Bratislava, podiel 1/8; 

- Ing. Körmendy Alexandra, Rovníková 14, 821 02 Bratislava, podiel1/4; 

 

 pozemok, parcela EKN č. 972/2 s výmerou 175 m², druh pozemku orná pôda, 

evidovaná na LV č. 4859 

- Klimešová Gabriela, Znievská 12, 851 06 Bratislava, podiel 1/4; 

- Ing. Zavartkay Maximilián, Popradská 14/667, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/4; 

- Ing. Slaninková Margita, Tomanová 101/A, 831 07 Bratislava, podiel 1/8; 

- Oravec Milan, Popolná 24/6670, 831 06 Bratislava, podiel 1/8; 

- Ing. Körmendy Alexandra, Rovníková 14, 821 02 Bratislava, podiel 1/4; 

 

 časť pozemku, parcela CKN č. 1426/3 s výmerou 15725 m², druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, evidovaná na LV č. 2749  

- MOSUPO KFK, s. r. o., Továrenská 5/825, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/1; 

 

 pozemok, parcela EKN č. 5554/6 s výmerou 627 m², druh pozemku trvalé trávne 

porasty, evidovaná na LV č. 6497 

- Gáborová Helena, Garbiarska 9, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/12; 

- Gáborová Helena, Garbiarska 9, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/12; 

- Sekeráková Gabriela, Mierová 54, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/12; 

- Bulko Ján, Zámocká 103, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/12; 

- Bulko Ivan, Zámocká 105, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/12; 

- Tkáčik Marek, Zámocká 87, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/12; 

- Tkáčik Matej, Jarabina 254, 065 31 Jarabina, podiel 1/24; 

- Tkáčik Ľubomír, Jarabina 254, 065 31 Jarabina, podiel 1/24; 
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 pozemok, parcela EKN č. 1030/1 s výmerou 58 m², druh pozemku orná pôda, 

evidovaná na LV č. 7249 

- Gáborová Helena, Garbiarska 9, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/6; 

- Gáborová Helena, Garbiarska 9, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/6; 

- Tkáčik Marek, Zámocká 87, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/6; 

- Tkáčik Marek, Zámocká 87, 064 01 Stará Ľubovňa, podiel 1/6; 

- Tkáčik Matej, Jarabina 254, 065 31 Jarabina, podiel 1/6; 

- Tkáčik Ľubomír, Jarabina 254, 065 31 Jarabina, podiel 1/6. 

 

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

 

v súvislosti s možnou zmenou trasovania rokovať aj s ďalšími vlastníkmi o možnosti výkupu 

pozemkov v uvedenej lokalite. 

 

Uznesenie č. 403 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu  

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť zmenu VZN č. 22 o prevádzkovaní obchodu a služieb a o predajnom 

a prevádzkovom čase na území mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 404 

 

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 organizačnom zabezpečení jarného upratovania 

mesta v zmysle predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 405 

 

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 08.02.2017 v zmysle predloženého návrhu. 

 

Uznesenie č. 406 

 

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 „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská“ realizovaného 

v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kód výzvy: IROP-

PO2-SC222-PZ-2016-2, 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. 407 

 

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 (NFP)   za účelom realizácie 

projektu „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského“ realizovaného 

v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kód výzvy: IROP-

PO2-SC222-PZ-2016-2, 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. 408 

 

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 (NFP)   za účelom realizácie 

projektu „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek“ realizovaného 

v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kód výzvy: IROP-

PO2-SC222-PZ-2016-2, 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. 409 

 

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 (NFP)   za účelom realizácie 

projektu „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou“ realizovaného 

v rámci výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kód výzvy: IROP-

PO2-SC222-PZ-2016-2, 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. 410 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie informáciu primátora mesta o projekte „Komunitné centrum 

Podsadek – zmena dokončenej stavby“. 

 

Uznesenie č. 411 

 

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 Zimného 

štadióna v Starej Ľubovni. 
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Uznesenie č. 412 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie informáciu primátora mesta o projekte rekonštrukcie OD 

Družba. 

 

Uznesenie č. 413 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie informáciu primátora mesta o projekte rekonštrukcie mestskej 

plavárne. 

 

Uznesenie č. 414 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie informáciu primátora mesta o potrebe obstarania nového 

referentského služobného motorového vozidla. 

 

Uznesenie č. 415 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni po prerokovaní predloženého materiálu 

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a schváliť dotácie na r. 2017 v zmysle VZN č. 44 nasledovne: 

 

Oblasť   k u l t ú r y  

Český spolok Stará Ľubovňa           300,-- € 

» literárne prelúdiá  

Ľubovnianske múzeum Stará Ľubovňa      2 500,-- € 

» rozprávkový muzikál na hrade „Soľ nad zlato“ 

OZ pri ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa      4 500,-- € 

» kostýmy pre tanečníkov a spevákov, doprava na medzinár. a celoslov. súťaže 

FS Ľubovňan Stará Ľubovňa        5 000,-- € 

» kroje, medzinárodné festivaly 

Ľubovnianska knižnica Stará Ľubovňa      3 000,-- € 

» nové knihy do knižnice 

OZ Vrchovina Stará Ľubovňa       2 500,-- € 

» kroje  

OZ Priatelia hradu Stará Ľubovňa       1 000,-- € 

» kultúrno-vzdelávací program „Ten starý hrad...“  
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Únia žien Slovenska Stará Ľubovňa          200,-- € 

» súťaže - v prednese, Najkrajší balkón, Rozprávkový les, Naj vodička 

ZO SZPB Stará Ľubovňa           500,-- € 

»  pozn.-historické podujatie „Po stopách holokaustu a 2. sv. vojny“ 

Vidiecka asociácia mládeže pri CVČ Stará Ľubovňa       900,-- € 

» celoslovenská súťaž  Kľúč od pevnosti 

Horolezecký klub Vabec Stará Ľubovňa                  600,-- € 

» ZDRUFF – festival horských filmov 

STAROĽUBOVŇAN – spolok priateľov folklóru Stará Ľubovňa   1 500,-- € 

» kroje            

Naša Ľubovňa, o. z., Stará Ľubovňa       1 500,-- € 

S p o l u                  24 000,-- € 

 

Oblasť   s o c i á l n a 

Gréckokatolícka charita Prešov       2 000,-- € 

» osobné a prevádzkové náklady v oblasti rehabilitácie 

MO Jednota dôchodcov Stará Ľubovňa      3 314,-- € 

» program pre zlepšenie kvality života seniorov v soc., kult. a zdrav. oblasti 

Združenie kresťanských seniorov Stará Ľubovňa     1 386,-- € 

» kultúrne podujatia, zdravotná starostlivosť 

Združenie rodičov pri Špeciálnej ZŠ Stará Ľubovňa       200,-- € 

» divadelná prehliadka „Z rozprávky do rozprávky“    

OZ ĽUBOVNÍK Stará Ľubovňa       1 000,-- € 

» sprevádzkovanie Rodinného centra Ľubovník – pomôcky 

Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves         500,-- € 

» pomôcky na skvalitnenie života seniorov 

S p o l u          8 400,-- € 

 

Oblasť   š p o r t u 

MFK Stará Ľubovňa                              9 700,-- € 

» zabezpečenie dlhodobých súťaží 

MFK Stará Ľubovňa - mládež                          12 500,-- € 

» zabezpečenie dlhodobých súťaží a turnajov 

Školský športový klub Basket Stará Ľubovňa     6 600,-- € 

» celoslovenské, regionálne a medzinárodné súťaže 

ŠKM Stará Ľubovňa - Karate klub                 9 000,-- € 

» celoročná činnosť, súťaže                              

SKI CLUB PROGRESS Stará Ľubovňa                3 000,-- € 

» športová príprava v alpskom lyžovaní 

Stolnotenisový klub Stará Ľubovňa                 6 000,-- € 

» športová činnosť, súťaže     

ŠKM Stará Ľubovňa                    6 500,-- € 

» činnosť oddielov - kulturistika, šach, turistika a RTVŠ 

VKM Stará Ľubovňa                 24 700,-- € 

» celoročná činnosť vo všetkých kategóriách – mužská zložka 

OZ Wrestling Stará Ľubovňa                   5 500,-- €  

» športová a telesná príprava mládeže 

Vidiecka asociácia mládeže pri CVČ Stará Ľubovňa       500,-- € 

» Medzinárodný rodinný splav                

S p o l u                             84 000,-- € 
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Uznesenie č. 416 

 

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 ZPOZ Človek - človeku pri MsÚ v Starej 

Ľubovni za r. 2016 v zmysle predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 417 

 

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 Mesta Stará Ľubovňa v oblasti  sociálnej 

pomoci a sociálnej starostlivosti za r. 2016 v zmysle predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 418 

 

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 Mestskej polície v Starej Ľubovni za r. 2016 

v zmysle predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 419 

 

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 OO CR  Severný Spiš – Pieniny za r. 2016 

v zmysle predloženého návrhu.  

 

Uznesenie č. 420 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  

 

o d p o r ú č a   MsZ 

 

prerokovať a vziať na vedomie Správu o činnosti OZ  Miestna akčná skupina 

ĽUBOVNIANSKO za r. 2016.  
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Uznesenie č. 421 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  
 

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

informáciu primátora mesta o možnosti čerpania úveru. 

 

Uznesenie č. 422 

 

Mestská rada v Starej Ľubovni  
 

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

informáciu primátora mesta o stretnutí s občanmi Vansovej ul. vo veci prístupovej 

komunikácie k areálu bývalého Agrostavu. 

 

 

 

HLASOVANIE o prijatých uzneseniach 

členovia MsR/prítomní na rokovaní  5/4 

prítomní pri hlasovaní/kvórum                 3/3 

hlasovali za:       3 

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

hlasovali proti:      0 

hlasovania sa zdržali:      0 

 

 

 

 

 

Stará Ľubovňa 15.02.2017 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ľuboš Tomko 

                  primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

Z a p í s a l a :   Helena Vojteková 
 

 

 

 

 


