
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO   S T A R Á   Ľ U B O V Ň A

U z n e s e n i e
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

                           zo dňa 22.06.2010                              č. XXIII/2010

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov

A. B e r i e   n a   v e d o m i e :

1. Správu o plnení uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia MsZ a vyhodnotenie interpelácie 
poslancov v zmysle predloženého návrhu.

2. Interpeláciu poslancov v zmysle zápisnice:

- Ing. Jána Barillu

- Milana Benka

- MUDr. Marty Benkovej

- Ing. Pavla Guregu

- Pavla Jeleňa

- PhDr. Edity Oláhovej

- JUDr. Rastislava Stašáka

 

3. Informatívnu správu o kriminalite a priestupkovosti na území mesta Stará Ľubovňa za r. 2009 
v zmysle predloženého návrhu.

4. Správu o vývoji podnikateľských aktivít a príprave na Letnú turistickú sezónu 2010 v meste 
Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu.

5. Informatívnu správu o príprave Kultúrneho leta 2010 v zmysle predloženého návrhu.



6. Informatívnu  správu  o riešení  aktuálnych  problémov  životného  prostredia  v  meste  Stará 
Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu.

7. Rozbor  projektových  aktivít  Mesta  Stará  Ľubovňa  –  aktualizáciu  k 02.06.2010  v zmysle 
predloženého návrhu.

8.

a) správu   o  prerokovaní  zmeny  a  doplnku  č.  11  -  "Fachmarktzentrum“  a  „Rozšírenie 
infraštruktúry skládky odpadov“; 

b) výsledky prerokovania územnoplánovacej dokumentácie;

c) že  schválená  zmena  a  doplnok  č.  11  je  v  určenom  rozsahu  záväzným  alebo  smerným 
podkladom pre vypracovanie a schvaľovanie ďalších kategórií a stupňov územnoplánovacej 
dokumentácie  pre  územné  rozhodovanie  a  pre  vypracovanie  dokumentácie  stavieb  na 
vymedzenom území.

9.

a) správu o prerokovaní návrhu zmeny a doplnku č. 12/2010 – „Obytný súbor Hajtovky“ k VZN č. 
19 vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. 
arch. Jarmilou Vojtaššákovou;

b) výsledky prerokovania návrhu zmeny a doplnku;

c) výsledok  preskúmania  návrhu  zmeny  a doplnku  Krajským  stavebným  úradom  v Prešove 
vyjadrenom v stanovisku č. 2010-596/1871-2 zo dňa 26.05.2010.

10. Informáciu o technickej realizácii zjednosmernenia ulíc v meste Stará Ľubovňa.

11. Informáciu o ďalšom postupe výstavby dvoch 16 b. j. na sídlisku Východ.

12. Stanovisko finančno-ekonomickej komisie k návrhu zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta 
Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010 v zmysle 
predloženého návrhu.

13. Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  k  návrhu zmeny č.  1  programového rozpočtu Mesta  Stará 



Ľubovňa,  rozpočtových  organizácií  a príspevkovej  organizácie  VPS  na  rok  2010  v zmysle 
predloženého návrhu.

14. Správu  o postupe  vymáhania  pohľadávok  Mesta  Stará  Ľubovňa  v oblasti  miestnych  daní 
a miestnych poplatkov za komunálny odpad k 3l.05.2010 v zmysle predloženého návrhu.

15. Informáciu o príprave na podanie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu 
projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia Stará Ľubovňa“.

B. S c h v a ľ u j e :

469. Plány práce MsZ, komisií MsZ a kontrolnej činnosti ÚHK na II. polrok 2010 v zmysle 
predloženého návrhu.

470. Zmenu rozvojového programu mesta,  výstavby a údržby miestnych komunikácií  na  
rok 2010 v zmysle predloženého návrhu.

471.
a) zmenu a doplnok č. 11 - "Fachmarktzentrum“ a „Rozšírenie infraštruktúry skládky odpadov“ v 

zmysle predloženého návrhu; 

b) doplnenie VZN č. 19 o zmenu a doplnok č. 11, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť  ÚPN-SÚ Stará 
Ľubovňa.  

472. Zmenu a doplnok  č. 12/2010 – „Obytný súbor Hajtovky“ k VZN č. 19  vypracované 
autorizovaným architektom Ing. arch. Ľubomírom Kormanom podľa grafickej prílohy, 
ktorá tvorí súčasť predloženého doplnku.

473. Podpísanie zmluvy  o poskytnutí  dotácie  z Ministerstva  školstva  SR  na  výstavbu 
Zimného štadióna v Starej Ľubovni.

474. Zmenu č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010 v zmysle predloženého návrhu.

475. Odpis  nevymožiteľných  pohľadávok  Mesta  Stará  Ľubovňa  na  dani  z nehnuteľnosti 
v zmysle predloženého návrhu.

476. Zásady  postupu  pri  vybavovaní  sťažností  a petícií  v podmienkach  Mesta  Stará 
Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu.

477. Zmenu VZN č. 51 o poskytovaní sociálnych služieb a spôsobe a výške úhrad za tieto 
služby  v zmysle predloženého návrhu.

478. Doplnenie VZN č. 2, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní čistoty a ochrany 
zelene na území mesta nasledovne:

• v čl. 4   d o p l n i ť   nový ods. 6 v znení:



Zákaz  parkovania  motorových  vozidiel,  ktoré  sú  dočasne  vyradené  z evidencie 
motorových  vozidiel  na  verejných  priestranstvách  a parkovacích  plochách  na 
území mesta.

479.
a) JUDr. Milana   K n a p í k a   za člena Správnej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., 

Stará Ľubovňa na druhé funkčné obdobie; 
b) MUDr.  Jána    La s k o v s k é  h  o    za  kandidáta  na  člena  Dozornej  rady 

Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa na druhé funkčné obdobie 
v súlade  s §11 ods. 4, písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a v súlade so Štatútom Ľubovnianskej nemocnice, n. o. Stará Ľubovňa.

480. Zámenu pozemkov medzi zúčastnenými stranami - Mestom Stará Ľubovňa, Obchodná 
1, Stará Ľubovňa, IČO 00 330 167 a Milanom Petrilákom a manželkou Alenou, bytom 
Stará Ľubovňa,  Zámocká 1542/121 podľa geometrického plánu č.  27/2010 zo dňa 
06.05.2010  na  účely  dobudovania  miestnej  komunikácie  na  Zámockej  ul.  v Starej 
Ľubovni bez finančného vyrovnania nasledovne: 
Navrhovateľ zámeny Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1,  Stará Ľubovňa, IČO 00 330 167 – 
predmet zámeny:

- časť pozemku p. č. KN-E 5533/1, zastavané plochy, diel 8 s výmerou 60 m2, zapísané na LV 
3969 v k .ú. Stará Ľubovňa.

Účastníci zámeny Milan Petrilák a manželka Alena, bytom Stará Ľubovňa, Zámocká 
1542/121 – predmet zámeny:

- časť pozemku p. č. KN-E 3929, trvalý trávny porast, diel 3 s výmerou 59 m2, zapísané na LV 
3203 v k. ú. Stará Ľubovňa.

481. Uzatvorenie  zmluvy  o prevode  na  vyňatie  nehnuteľností  z majetku  obchodnej 
organizácie  Slobyterm,  spol.  s r.  o.,  Levočská  20,  Stará  Ľubovňa,  IČO 31719104, 
vloženej do jeho majetku uznesením MsZ zo dňa 13.12.2007, bod B/117 nasledovne: 

- pozemky p.  č.  KN-C 1102/2 s výmerou 145 m2,  trvalý  trávny  porast  a p.  č.  KN-C 
1122/5 s výmerou 2146 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV 7101 k. ú. 
Stará Ľubovňa,  na účely  budúcej  výstavby radových garáží  pri  kotolni  K-Centrum 
spolu v obstarávacej cene  6 666,80 € (2291 m2 x 2,91 €/m2). 

482. Odpredaj  pozemkov  spol.  s r.  o.  Slobyterm,  Levočská  20,  Stará  Ľubovňa,  IČO 
31719104,  a to  p.  č.  KN-C  1092/1  s výmerou  76  m2,  trvalý  trávny  porast,  KN-C 
1092/2 s výmerou 804 m2, trvalý trávny porast, KN-C 1102/3 s výmerou 54 m2, trvalý 
trávny  porast,  KN-C  1122/53  s výmerou  4  m2,  zastavané  plochy,  KN-C  1122/52 
s výmerou  162  m2,  zastavané  plochy,  KN-C  1122/51  s výmerou  54  m2,  zastavané 
plochy, KN-C 1122/0 s výmerou 20 m2, zastavané plochy, zapísané na LV 3696  k. ú. 
Stará Ľubovňa na účely výstavby radových garáží v dvorovej časti kotolne K-Centrum 
na Ul. 17. novembra v Starej Ľubovni za cenu 39,83 €/m2 v súlade so znením § 9a, 
ods. 7, zákona 138/91 Zb. o majetku obcí.

483. Vklad majetku Mesta Stará Ľubovňa do základného imania spol.  s r.  o.  Slobyterm, 
Levočská 20, Stará Ľubovňa, IČO 31719104, a to pozemky zapísané na LV 3696 v k. ú. 



Stará Ľubovňa p. č. KN-C 1102/2 s výmerou 91 m2, trvalý trávny porast a p. č. KN-C 
1122/5  s výmerou  1906  m2,  zastavané  plochy  na  účely  zriadenia  manipulačného 
priestoru  a prístupových  komunikácií  pri  kotolni  K-Centrum  v súlade  so  znením 
zákona 138/91 Zb.  o  majetku  obcí,  § 6,  ods. 5,  spolu  v cene pozemkov 1 999,91 € 
(1997 m2 x 2,91 €/m2).

484. Odpredaj časti pozemku Jozefovi Rindošovi, Zimná 57, Stará Ľubovňa, zameraného 
geometrickým plánom  č. 23/2010  zo dňa 15.03.2010, p. č. KN-C 4259/20, zastavané 
plochy s výmerou 43 m2 za cenu 5,-- €/m2 v súlade s ustanovením § 9, ods. 8/b zákona 
SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí na účely scelenia pozemkov, ktorý tvorí s priľahlými 
pozemkami pri rodinnom dome jeden celok.

485. Odpredaj  špecifikovaných  nehnuteľností  v súlade  so  znením  zákona  č.  138/91  Zb. 
o majetku obcí § 9a, odsek 8, písm. e z dôvodu finančného vkladu do predmetu nájmu 
počas  zmluvného  obdobia  zo  strany  terajšieho  nadobúdateľa  –  prípad  hodný 
osobitného zreteľa Jánovi Polomčákovi a manželke Daniele, bytom Stará Ľubovňa, Za 
vodou 4 nasledovne:

a) obchody a služby, súpisné č. 1387, postavené na pozemku p. č. KN-C 1935/35, Ul. za 
vodou  č. 15 a pozemok p. č. KN-C 1935/35 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 
151 m2, zapísané na LV 3696 Mesto Stará Ľubovňa v k. ú. Stará Ľubovňa v podiele 
1/1;

b) súvisiace nebytové priestory bytového domu súpisné č. 1361 postaveného na pozemku 
p. č. KN-C 1935/17 v podiele 10288/168925 s výmerou 105,14 m2, zapísané na LV 
3941 pod B/25,  Mesto  Stará Ľubovňa,  iný nebytový  priestor  č.  22,  vchod č.  2,  1. 
poschodie v podiele 12125/168925 a pozemok p. č. KN-C 1935/17, zastavané plochy 
a nádvorie v podiele 10288/168925 s výmerou 17,78 m2, zapísaný na LV 4272 pod 
B/17, Mesto Stará Ľubovňa v podiele 12125/168925 v k. ú. Stará Ľubovňa
za cenu podľa znaleckého posudku č. 23/2010 zo dňa 04.03.2010 vyhotoveného Ing. 
Jánom  Štupákom  –   všeobecná  hodnota  nehnuteľností  spolu  v sume  56 639,69  € 
navýšenú o 15 %, t. j. 65 135,64 €;

c) obchody a služby, súpisné č. 1761, postavené na pozemku p. č. KN-C 1935/199, Ul. za 
vodou  č. 17 a pozemok p. č. KN-C 1935/199 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 
75 m2, zapísané na LV 3696 Mesto Stará Ľubovňa v k. ú. Stará Ľubovňa v podiele 1/1;

d) súvisiace nebytové priestory bytového domu súpisné č. 1361 postaveného na pozemku 
p. č. KN-C 1935/17 v podiele 1837/168925 s výmerou 18,77 m2, zapísané na LV 3941 
pod B/25, Mesto Stará Ľubovňa, iný nebytový priestor č. 22, vchod č. 2, 1. poschodie 
v podiele 12125/168925 a pozemok p. č. KN-C 1935/17, zastavané plochy a nádvorie 
v podiele  1837/168925 s výmerou 3,18 m2, zapísaný na LV 4272 pod B/17,  Mesto 
Stará Ľubovňa v podiele 12125/168925 v k. ú. Stará Ľubovňa

za cenu podľa znaleckého posudku č. 22/2010 zo dňa 02.03.2010 vyhotoveného Ing. Jánom 
Štupákom – všeobecná hodnota nehnuteľností spolu v sume 22 841,50 € navýšenú o 15 %, t. 
j. 26 267,72 €. 

Realizovanou kúpnou zmluvou zriadiť predkupné právo na obdobie 5 rokov vkladom 
do katastra nehnuteľností v prospech Mesta Stará Ľubovňa.



486. Odpredaj  špecifikovaných  nehnuteľností  v súlade  so  znením  zákona  č.  138/91  Zb. 
o majetku obcí § 9a, odsek 8, písm. e z dôvodu finančného vkladu do predmetu nájmu 
počas  zmluvného  obdobia  zo  strany  terajšieho  nadobúdateľa  –  prípad  hodný 
osobitného zreteľa Jánovi Šulíkovi, Mierová 23, Stará Ľubovňa nasledovne:

- súvisiace nebytové priestory bytového domu súpisné č. 1083 postaveného na pozemku   p. č. 
KN-C 1935/9, t. j. nebytový priestor v podiele 6469/143661 s výmerou 55,67 m2 a pozemok 
v podiele 6469/143661 s výmerou 10,22 m2, zapísané na LV 3696 pod B/32, Mesto Stará 
Ľubovňa, zariadenie obchodu, vchod č. 3, 1. poschodie v podiele 8189/143661 na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky  podiel  k pozemku v  k.  ú.  Stará 
Ľubovňa

za cenu podľa znaleckého posudku č. 22/2010 zo dňa 02.03.2010 vyhotoveného Ing. Jánom 
Štupákom – všeobecná hodnota nehnuteľností spolu v sume 15 167,03 € navýšenú o 15 %, t. 
j. 17 442,08 €. 

Realizovanou kúpnou zmluvou zriadiť predkupné právo na obdobie 5 rokov vkladom 
do katastra nehnuteľností v prospech Mesta Stará Ľubovňa.

487. Odpredaj  špecifikovaných  nehnuteľností  v súlade  so  znením  zákona  č.  138/91  Zb. 
o majetku obcí § 9a, odsek 8, písm. e z dôvodu finančného vkladu do predmetu nájmu 
počas  zmluvného  obdobia  zo  strany  terajšieho  nadobúdateľa  –  prípad  hodný 
osobitného  zreteľa   Jánovi  Šulíkovi  -  EL  SERVIS,  Stará  Ľubovňa,  Levočská  3 
nasledovne:

a) obchody a služby, súpisné č. 1764, postavené na pozemku p. č. KN-C 1935/196, Ul. za 
vodou  č. 23 a pozemok p. č. KN-C 1935/196 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 
81 m2, zapísané na LV 3696 Mesto Stará Ľubovňa v k. ú. Stará Ľubovňa v podiele 1/1;

b) súvisiace nebytové priestory bytového domu súpisné č. 1362 postaveného na pozemku 
p. č. KN-C 1935/10, t. j. nebytový priestor v podiele 2782/171235 s výmerou 22,70 m2, 
zapísané na LV 3976 pod B/24, Mesto Stará Ľubovňa, iný nebytový priestor č. 22, 
vchod  č.  4,  1.  poschodie  v podiele  14435/171235  a pozemok p.  č.  KN-C 1935/10, 
zastavané plochy a nádvorie v podiele 2782/171235 s výmerou 4,14 m2, zapísaný na 
LV  4198  pod  B/19,  Mesto  Stará  Ľubovňa  v podiele  14435/171235  v  k.  ú.  Stará 
Ľubovňa
za cenu podľa znaleckého posudku č. 33/2010 zo dňa 18.03.2010 vyhotoveného Ing. Jánom 
Štupákom – všeobecná hodnota nehnuteľností spolu v sume 25 934,87 € navýšenú o 15 %, t. 
j. 29 934,87 €.

Realizovanou kúpnou zmluvou zriadiť predkupné právo na obdobie 5 rokov vkladom 
do katastra nehnuteľností v prospech Mesta Stará Ľubovňa.

488. Odpredaj  špecifikovaných  nehnuteľností  v súlade  so  znením  zákona  č.  138/91  Zb. 
o majetku obcí § 9a, odsek 8, písm. e z dôvodu finančného vkladu do predmetu nájmu 
počas  zmluvného  obdobia  zo  strany  terajšieho  nadobúdateľa  –   prípad  hodný 
osobitného zreteľa  spol. s r. o.  PERÍTIA,  Bratislava, F. Kostku 1 nasledovne:

a) obchody a služby, súpisné č. 1766, postavené na pozemku p. č. KN-C 1935/194, Ul. za 
vodou  č.  27 a pozemok p. č. KN-C 1935/194 zastavané plochy a nádvorie s výmerou 
132 m2, zapísané na LV 3696 Mesto Stará Ľubovňa v k. ú. Stará Ľubovňa v podiele 
1/1;



b) súvisiace nebytové priestory bytového domu súpisné č. 1362 postaveného na pozemku 
p. č. KN-C 1935/10 v podiele 6275/171235 s výmerou 51,19 m2, zapísané na LV 3976 
pod B/24, Mesto Stará Ľubovňa, iný nebytový priestor č. 22, vchod č. 4, 1. poschodie 
v podiele 14435/171235 a pozemok p. č. KN-C 1935/10, zastavané plochy a nádvorie 
v podiele  6275/171235 s výmerou 9,34 m2, zapísaný na LV 4198 pod B/19,  Mesto 
Stará Ľubovňa v k. ú. Stará Ľubovňa v podiele 14435/171235
za cenu podľa znaleckého posudku č. 26/2010 zo dňa 11.03.2010 vyhotoveného Ing. Jánom 
Štupákom – všeobecná hodnota nehnuteľností spolu v sume 42 223,26 € navýšenú o 15 %, t. 
j. 48 556,75 €.

Realizovanou kúpnou zmluvou zriadiť predkupné právo na obdobie 5 rokov vkladom 
do katastra nehnuteľností v prospech Mesta Stará Ľubovňa.

489. Odpredaj pozemku Branislavovi Kačmarskému, Mierová 72, a to p. č. KN-C 1935/203 
s výmerou 23 m2, ostatné plochy   za cenu 53,10 €/m2 v súlade s výsledkami verejnej 
obchodnej súťaže vyhlásenej uznesením MsZ zo dňa 22.04.2010 v súlade so znením 
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 1/a.

490. Odpredaj pozemku Rastislavovi Knapíkovi, Za  vodou 2, Stará Ľubovňa, a to p. č. KN-
C 1935/204 s výmerou 23 m2, ostatné plochy za cenu 63,-- €/m2 v súlade s výsledkami 
verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej uznesením MsZ zo dňa 22.04.2010 v súlade so 
znením zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí § 9a, ods. 1/a.

491. Odpredaj  pozemku  Jozefovi  Porčogošovi  a manželke  Ivete,  Podsadek  118,  Stará 
Ľubovňa odčleneného geometrickým plánom č. 11/2010, a to od p. č. KN-E  1-6646 
diel  1  s výmerou  50  m2  a od  p.  č.  KN-E  1-6648/1  diel  2  s výmerou  299  m2 
k novovytvorenej parcele č. KN-C 4159 s výmerou 349 m2, trvalý trávny porast za 
cenu  2,--   €/m2;  pozemok  je  situovaný  v extraviláne,  bez  prístupovej  komunikácie 
a inžinierskych  sietí;  v súlade  s  ustanovením  §  9a,  ods.  8/b  zákona  č.  138/91  Zb. 
o majetku obcí na účely scelenia pozemkov, ktoré tvoria s priľahlými pozemkami jeden 
celok.

C. P r e r o k o v a l o :

1. V zmysle § 11 ods. 4 písm. c) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení návrh zmeny a 
doplnku č. 11 - "Fachmarktzentrum“ a „Rozšírenie infraštruktúry skládky odpadov“ VZN č. 19 
o  územnom  pláne  sídelného útvaru  mesta  Stará  Ľubovňa,  ktorý  spracoval  Ing.  arch.  Ján 
Hobrľa a pre ktorý vykonával obstarávateľskú činnosť Ing. Ján Kunák. 

2. Podľa § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vo väzbe 
na § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov zmenu a doplnok č. 12/2010 – „Obytný súbor Hajtovky“ k VZN č. 
19.

Zmena plochy a poľnohospodársky využívanej plochy na plochu s preferenciou polyfunkcie, 
na plochu občianskej vybavenosti a na plochu rodinných domov vrátane zelene a technickej 
infraštruktúry (obytný súbor – HAJTOVKY).



D. S ú h l a s í :

21. S  návrhom  na  rozhodnutie  o  stanoviskách  a  pripomienkach  z  vyhodnotenia 
prerokovania zmeny a doplnku č. 11 ÚPN-SÚ Stará Ľubovňa - "Fachmarktzentrum“ a 
„Rozšírenie infraštruktúry skládky odpadov“.

22. S návrhom na  rozhodnutie  o stanoviskách,  pripomienkach  a námietkach  vznesených 
v procese  prerokovania  návrhu  zmeny  a doplnku  č.  12/2010  ÚPN-SÚ  mesta  Stará 
Ľubovňa – „Obytný súbor Hajtovky“.

E. N e s c h v a ľ u j e :

1. Práce  spojené  s obstarávaním  zmeny  a doplnku  ÚPN-SÚ  Stará  Ľubovňa  –  „IBV  Vabec“ 
v zmysle predloženého návrhu.

F. V y d á v a :

1. Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov doplnok 
VZN č. 12/2010, ktorým sa vyhlasuje zmena a doplnok záväznej časti ÚPN-SÚ mesta Stará 
Ľubovňa. Tento doplnok VZN č. 12/2010 tvorí prílohu tohto uznesenia.

G. O d p o r ú č a   primátorovi mesta:

35. Zverejniť zmenu a doplnok č. 12/2010 záväznej časti ÚPN-SÚ mesta Stará Ľubovňa – 
„Obytný súbor Hajtovky“ vyvesením na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta najmenej 
na 30 dní, ako aj iným obvyklým spôsobom.

T: 1 mesiac od schválenia

36. Označiť zmenu a doplnok  č. 12/2010  ÚPN-SÚ mesta Stará Ľubovňa - „Obytný súbor 
Hajtovky“ schvaľovacou doložkou.

T: 1 mesiac od schválenia

37. Uložiť zmenu a doplnok  č. 12/2010  ÚPN-SÚ mesta Stará Ľubovňa – „Obytný súbor 
Hajtovky“ na MsÚ Stará Ľubovňa a Krajskom stavebnom úrade v Prešove.

T: 3 mesiace od schválenia

38. Pokračovať  v sanácii  obytných  domov  č.  121,  122  v Podsadku  pre  vytvorenie 
podmienok bývania rodín postihnutých zosuvom pôdy v súvislosti s povodňou.

H. R u š í :

57. Verejnú obchodnú súťaž, vyhlásenú uznesením MsZ zo dňa 22.04.2010, na odpredaj 
pozemkov na zriadenie areálu v priemyselnej zóne Továrenskej ulice, a to: p. č. KN-C 
4046/1,  ostatné plochy  s výmerou 3 508 m2,  p.  č.  KN-C 4046/13,  ostatné  plochy 
s výmerou 332 m2, p. č. KN-C 4046/14, ostatné plochy s výmerou 793 m2, p. č. KN-C 



4043/20,  ostatné plochy s výmerou 2 718 m2,  p.  č.  KN-C 4043/21,  ostatné plochy 
s výmerou 103 m2, p. č. KN-C 4043/22, ostatné plochy s výmerou 23 m2, p. č. KN-C 
4049/37, zastavané plochy s výmerou 1 141 m2, spolu s výmerou 8 618 m2, zapísaných 
na LV 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa za cenu 8,-- €/m2 z dôvodu, že predložený súťažný 
návrh  podaný Milanom Petrilákom,  Zámocká  121,  Stará  Ľubovňa  dňa 21.05.2010 
s ponukovou cenou za 1 m2 v sume 5,50 €/m2 nespĺňa podmienky vyhlásenej súťaže. 

58. Uznesenie MsZ č. XXII/2010 zo dňa 22.04.2010 v časti B. Schvaľuje, bod 465 –
. Odpredaj pozemku Jozefovi Porčogošovi, Podsadek 118, Stará Ľubovňa odčleneného 

geometrickým plánom č. 11/2010, a to od p. č. KN-E  1-6646 diel 1 s výmerou 50 m2 
a od p. č. KN-E 1-6648/1 diel 2 s výmerou 299 m2 k novovytvorenej parcele č. KN-C 
4159 s výmerou 349 m2, trvalý trávny porast za cenu 2,--  €/m2; pozemok je situovaný 
v extraviláne,  bez  prístupovej  komunikácie  a inžinierskych  sietí;  v súlade  s 
ustanovením § 9a, ods. 8/b zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí na účely scelenia 
pozemkov, ktoré tvoria s priľahlými pozemkami jeden celok.

RNDr. Valent Jaržembovský
primátor mesta

Z a   s p r á v n o s ť :   Helena Vojteková


