
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 16.11.2010                               č. XXV/2010

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predložených materiálov

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

1. Vystúpenie občanov mesta:
- Ľubomíra Lajčáka, bytom Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika č. 2/12
- Jozefa Popíka, bytom Stará Ľubovňa, Farbiarska 33
- Jozefa Uhľára, bytom Stará Ľubovňa, Okružná 879/56

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

3. Interpeláciu poslancov v zmysle zápisnice:
- Milana Benka
- Zdeneka Dlugoša
- Ing. Pavla Guregu
- Pavla Jeleňa
- JUDr. Milana Knapíka
- Ing. Milana Kulika
- PhDr. Edity Oláhovej
- JUDr. Jána Schultza

4. Stanovisko finančno-ekonomickej  komisie  k návrhu programového rozpočtu  Mesta 
Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011, 
2012 a 2013 a k návrhu zmeny č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, 
rozpočtových  organizácií  a príspevkovej  organizácie  VPS  na  rok  2010  v zmysle 
predloženého návrhu.

5. Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  k  návrhu  programového  rozpočtu  Mesta  Stará 
Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie VPS na rok 2011, 2012 
a  2013  a k  návrhu  zmeny  č.  2  programového  rozpočtu  Mesta  Stará  Ľubovňa, 
rozpočtových  organizácií  a príspevkovej  organizácie  VPS  na  rok  2010  v zmysle 
predloženého návrhu.

6. Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie VPS na r. 2012 a 2013 v zmysle predloženého návrhu.

7. Laureátov  CENY PRIMÁTORA MESTA Stará  Ľubovňa  za  r.  2010,  na  základe 
návrhov primátora mesta a poslancov MsZ, v zmysle VZN č. 29:

- Ing. Petra Buriana
- Jozefa Česlu
- JUDr. Vladimíra Dlugolinského
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- Zdeneka Dlugoša
- Ing. Pavla Guregu
- Ing. Vladimíra Jaceníka
- PaedDr. Alenu Konevalovú
- Martu Orlovskú
- Antona Radiča
- Mgr. Tatianu Selepovú
- PaedDr. Jána Sivuľku
- Mgr. Mateja Zamkovského
- Ing. Juraja Zimu

8. Hodnotiace  správy škôl  a školských  zariadení  za  školský  rok  2009/2010  v zmysle 
predloženého návrhu.

9. Správu o vyhodnotení Kultúrneho leta 2010 v zmysle predloženého návrhu.

10. Správu o vyhodnotení XIX. Ľubovnianskeho jarmoku v zmysle predloženého návrhu.

11. Vyhodnotenie rozvojových aktivít MESTA Stará Ľubovňa za r. 2007 – 2010 v zmysle 
predloženého návrhu.

12. Výsledky obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením MsZ č. XXIV/2010 zo dňa 
14.09.2010 v časti B. Schvaľuje, bod 499 a 500 v zmysle predloženého návrhu.

13. Správu o vyhlásení a priebehu mimoriadnej situácie a II. stupňa povodňovej aktivity 
na  území  mesta  Stará  Ľubovňa  v  dôsledku  povodne  04.06.2010  v zmysle 
predloženého návrhu.

B. S c h v a ľ u j e :

524. Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie VPS na r. 2011 v zmysle predloženého návrhu.

525. Laureátov CENY MESTA Stará Ľubovňa za r. 2010  v zmysle VZN č. 29 a výsledkov 
tajného hlasovania:

- MUDr. Petra Bizovského, MPH
- Oľgu Matviakovú

526. Finančnú odmenu vo výške 70,--  €  pre  každého laureáta  CENY MESTA a CENY 
PRIMÁTORA MESTA Stará Ľubovňa za r. 2010 v zmysle VZN č. 29.

527. Predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Životné prostredie v rámci výzvy 
OPŽP-PO2-10-01 na realizáciu projektu: 

- názov projektu: „Technické opatrenia pre protipovodňovú ochranu - potok Jarabinka - 
Stará Ľubovňa“;

- výška celkových výdavkov na projekt je 385 642,68 €;
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 385 642,68 €;
- výška spolufinancovania projektu Mestom Stará Ľubovňa z celkových oprávnených 

výdavkov činí 5 %, t. j. 19 282,13 €;
- spôsob financovania: vlastné zdroje.



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

529.
a) výstavbu nájomného bytového domu „16 b. j. – D4 na sídl. Východ v Starej Ľubovni“ 

pre rok 2011;
b) podanie  žiadostí  o poskytnutie  dotácie  z  Ministerstva  dopravy,  výstavby 

a regionálneho rozvoja SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu „16 
b. j. – D4 na sídl. Východ v Starej Ľubovni“;

c) spôsob financovania stavby – nájomného bytového domu, a to z dotácie Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výške 20% oprávnených nákladov 
stavby, z úveru  zo  Štátneho  fondu rozvoja  bývania  vo  výške  78,56% oprávnených 
nákladov stavby s úrokovou sadzbou 1% so splatnosťou 30-tich rokov a z vlastných 
zdrojov vo výške 1,44% oprávnených nákladov stavby;

d) ručenie úveru bankovou zárukou;
e) pri poskytnutom úvere zo Štátneho fondu rozvoja bývania vyčleňovanie finančných 

prostriedkov  v budúcich  rokoch  v rozpočte  Mesta  a zabezpečovanie  splácania 
poskytnutého úveru počas celej doby jeho splatnosti;

f) spôsob financovania technickej vybavenosti k 16 b. j. – D4 na sídl. Východ v Starej 
Ľubovni, a to: 

- z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
- z vlastných zdrojov;
g) vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na technickú vybavenosť k 16 b. j. – D4 

na sídl. Východ v Starej Ľubovni vo výške 47 183,97 € v rozpočte Mesta na rok 2011;
h) vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na výstavbu garáží v 16 b. j. – D4 na 

sídl. Východ v Starej Ľubovni v sume  5 286,47 €;
i) podmienku,  že  nájomné  byty  ostanú  v majetku  Mesta  Stará  Ľubovňa  a budú 

prenajímané po dobu 30 rokov.

530.
a) zriadenie  záložného  práva  na nehnuteľnosti  vedené  na  liste  vlastníctva  č.  7257, 

katastrálne  územie  Stará  Ľubovňa,  a to  bytov v polyfunkčnej  budove číslo súpisné 
1756, na pozemku parc. registra CKN, číslo 1935/156 (Popis stavby „Nadstavba nad 
MŠ – 4 bytové jednotky“), s podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a spoluvlastníckym podielom k pozemku parc. registra CKN č. 1935/156, zastavané 
plochy  a nádvoria  o výmere  384  m²,  pozemku  parc.  registra  CKN  č.  1935/157, 
zastavané  plochy  a nádvoria  o výmere  39  m²,  pozemku  parc.  registra  CKN  č. 
1935/158, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m², pozemku parc. registra CKN 
č. 1935/210, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m² a k pozemku parc. registra 
CKN č. 1935/211, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m²;

- bytu  č.  1,  2.  p.,  vchod  18,  podiel  1/1,  podiel  priestoru  na  spoločných  častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5000/48620;

- bytu  č.  2,  2.  p.,  vchod  18, podiel  1/1,  podiel  priestoru  na  spoločných  častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7960/48620;

- bytu  č.  3,  2.  p.,  vchod  18,  podiel  1/1,  podiel  priestoru  na  spoločných  častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5830/48620;

- bytu  č.  4,  2.  p.,  vchod  18,  podiel  1/1,  podiel  priestoru  na  spoločných  častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4410/48620
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v prospech Ministerstva hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky so sídlom  Mierová 
19,  827  15  Bratislava  212,  ktoré  je  právnym  nástupcom  poskytovateľa  dotácie,  a to 
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR.    

b) zriadenie  záložného  práva  na nehnuteľnosti  vedené  na  liste  vlastníctva  č.  7257, 
katastrálne  územie  Stará  Ľubovňa,  a to  bytov v polyfunkčnej  budove číslo súpisné 
1756, na pozemku parc. registra CKN, číslo 1935/156 (Popis stavby „Nadstavba nad 
MŠ – 4 bytové jednotky“), s podielom na spoločných častiach a zariadeniach domu 
a spoluvlastníckym podielom k pozemku parc. registra CKN č. 1935/156, zastavané 
plochy  a nádvoria  o výmere  384  m²,  pozemku  parc.  registra  CKN  č.  1935/157, 
zastavané  plochy  a nádvoria  o výmere  39  m²,  pozemku  parc.  registra  CKN  č. 
1935/158, zastavané plochy a nádvoria o výmere 147 m², pozemku parc. registra CKN 
č. 1935/210, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m² a k pozemku parc. registra 
CKN č. 1935/211, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m²;

- bytu  č.  1,  2.  p.,  vchod  18,  podiel  1/1,  podiel  priestoru  na  spoločných  častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5000/48620;

- bytu  č.  2,  2.  p.,  vchod  18, podiel  1/1,  podiel  priestoru  na  spoločných  častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 7960/48620;

- bytu  č.  3,  2.  p.,  vchod  18,  podiel  1/1,  podiel  priestoru  na  spoločných  častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 5830/48620;

- bytu  č.  4,  2.  p.,  vchod  18,  podiel  1/1,  podiel  priestoru  na  spoločných  častiach 
a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4410/48620

v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania so sídlom Lamačská cesta č. 8, 833 04   Bratislava 
37 ako poskytovateľa úveru.

531. Zmenu č. 2 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie VPS na rok 2010 v zmysle predloženého návrhu.

532. Zásady odmeňovania poslancov Mesta Stará Ľubovňa v zmysle predloženého návrhu.

533. Zmenu VZN č. 4 o prevádzkovaní obchodu a služieb na území mesta Stará Ľubovňa 
v zmysle predloženého návrhu.

534. Zmenu VZN č. 17 – trhový poriadok v zmysle predloženého návrhu.

535. Poplatky  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách  a  v školských  výchovno-
vzdelávacích  zariadeniach  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Stará  Ľubovňa 
v zmysle VZN č. 47 podľa predloženého návrhu.

536. Zmenu zriaďovacej listiny Materskej školy, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa nasledovne:
• v bode    s ú č a s t i   m a t e r s k e j   š k o l y

Súčasťou materskej školy je Školská jedáleň, Vsetínska 36, Stará Ľubovňa, ktorá zabezpečuje 
prípravu,  výdaj,  konzumáciu  jedál  a nápojov  pre  deti  umiestnené  v materskej  škole  a pre 
zamestnancov materskej školy.

537. Dodatok  k zriaďovacej  listine  Materskej  školy,  Tatranská  21,  Stará  Ľubovňa 
nasledovne:
• v bode 6   d o p l n i ť 
Súčasťou  materskej  školy  je  Školská  jedáleň,  Tatranská  21,  Stará  Ľubovňa,  ktorá 
zabezpečuje  prípravu,  výdaj,  konzumáciu  jedál  a nápojov  pre  deti  umiestené 
v materskej škole a pre zamestnancov materskej školy.



538. Odpredaj  pozemku p.  č.  KN-C  1935/136  s výmerou   960 m2,  ostatné  plochy, 
žiadateľovi  Gréckokatolíckej cirkvi,  farnosti  blahoslaveného  hieromučeníka  Pavla 
Petra  Gojdiča  OSBM,  Farbiarska  55/33,  Stará  Ľubovňa,  IČO  42088542  na  účely 
výstavby  gréckokatolíckeho  chrámu  a spevnených  plôch  na  Ul.  za  vodou  v Starej 
Ľubovni v súlade s ustanovením § 9a, ods. 9, písm. e, zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a Zásad o hospodárení s majetkom Mesta Stará Ľubovňa § 5, ods. 9, 
písm. g,  prípad hodný osobitného zreteľa – v záujme ďalšieho rozvoja mesta Stará 
Ľubovňa za cenu priamych nákladov Mesta na obstaranie zamerania pozemku, t. j. 
358,40 €.

539. Odpredaj  pozemku  Viktorovi  Gdovjakovi  a manželke  Anne,  rod.  Gončárovej, 
Podsadek 1151/38, Stará Ľubovňa, časť p. č. KN-E 6667/44, evidovaného na LV 4542, 
a to  odčlenený  diel  č.  1  s výmerou  74  m2  k  p.  č.  KN–C 4143,  zastavaná  plocha 
a nádvorie, zameraného geometrickým plánom č. 89/2010 zo dňa 05.05.2010 na účely 
scelenia pozemkov, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný celok 
s pozemkami pri rodinnom dome žiadateľa v znení ustanovenia § 9, ods. 8, písm. b 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu  4,-- €/m2.

540. Odpredaj pozemku Františkovi Landorovi, Podsadek 1164/52, Stará Ľubovňa, a to p. 
č.  KN-C  4494/17  s výmerou  407  m2,  trvalý  trávny  porast  na  účely  rozšírenia 
stavebného  pozemku  v súlade  s územným  plánom  mesta  Stará  Ľubovňa 
v znení ustanovenia § 9, ods. 8, písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a 
 Zásad o hospodárení s majetkom mesta Stará Ľubovňa § 5, ods. 9, písm. g, prípad 
hodný osobitného zreteľa - v záujme ďalšieho rozvoja mesta Stará Ľubovňa za cenu 
4,-- €/m2.

541. Odpredaj pozemku Šimonovi Džadoňovi a manželke Helene, rod. Špesovej, Podsadek 
1165/53, Stará Ľubovňa, a to p. č. KN-C 4494/18 s výmerou 289 m2, trvalý trávny 
porast  na účely rozšírenia  stavebného pozemku v súlade s územným plánom mesta 
Stará Ľubovňa v znení ustanovenia § 9, ods. 8, písm. e zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí a Zásad o hospodárení s majetkom mesta Stará Ľubovňa § 5, ods. 9, 
písm. g,  prípad hodný osobitného zreteľa -  v záujme ďalšieho rozvoja mesta  Stará 
Ľubovňa za cenu 4,-- €/m2.

542. Odpredaj  časti  pozemku  Márii  Vyšovskej,  rod.  Petriľákovej,  Mýtna  611/55,  Stará 
Ľubovňa  odčleneného  od   p.  č.  KN-C  2901/2  na  účely  zriadenia  parkoviska  pre 
viacúčelové zariadenie súpisné č. 365 na Levočskej ul., postavené na pozemku p. č. 
KN-C 2889 v súlade s ustanovením § 9, ods. 8, písm. b, zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí,  kde parkovisko svojím umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný 
celok s uvedenou stavbou, v zábere podľa novovvpracovaného geometrického plánu č. 
80/2010 zo dňa 11.11.2010, a to  p.  č.  KN-C 2901/6 s výmerou 815 m2,  zastavaná 
plocha a nádvorie,  za cenu 10,-- €/m2.

543. Odpredaj  pozemku  spol.  s   r.  o.  S.L.tuning,  so  sídlom  Levočská  367/33,  Stará 
Ľubovňa,  IČO 36 452 459,  a to  p.  č.  KN-C 3971/7  s výmerou 155 m2,  zastavaná 
plocha a nádvorie, zameraného geometrickým plánom č. 76/2010 zo dňa 22.09.2010, 
ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný celok so súborom stavieb 
autoservisu súpisné č 367, súpisné č. 1608 a súpisné č. 1609 v súlade s ustanovením § 
9, ods. 8, písm. b zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí za cenu 10,-- €/m2.
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544. Odpredaj  pozemku  Františkovi  Barnovskému  a manželke  Anne,  rod.  Dziakovej, 
Duklianskych hrdinov 295/1, Stará Ľubovňa, a to p. č. KN-C 687/6 s výmerou 65 m2, 
zastavaná plocha a nádvorie, zameraného geometrickým plánom č. 69/2010 zo dňa 
15.10.2010, ktorý je situovaný pri rodinnom dome v súlade s ustanovením § 9, ods. 8, 
písm. b zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, kde odpredávaný pozemok tvorí priľahlú 
plochu k rodinnému domu nadobúdateľov, za cenu 10,-- €/m2.

545. Odpredaj pozemku p. č. KN-C 924/2 s výmerou 388 m2, zastavaná plocha a nádvorie, 
nadobúdateľom  podľa  listu  vlastníctva  č.  4118,  vlastníkom  bytov  a nebytových 
priestorov  bytového  domu  č.  527  postaveného  na  pozemku  p.  č.  KN-C  926 
nasledovne: 

- Orlovská Daniela, 1. mája 2/564, Stará Ľubovňa
- Kaleta Pavol, Ing., Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Kaletová Eva, Mgr., Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Jeleň Ján a Anna, rod. Špirková, Mierová 1360/11, Stará Ľubovňa
- Šulian František a Silvia, rod. Gernátová, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Česlikovský Jozef, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Česlikovská Alena, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Mindek Ľubomír a Viera, rod. Salamonová, Letná 1072/2, Stará Ľubovňa
- Lajčák Ľubomír a Martina, rod. Pristášová, Letná 1075/22, Stará Ľubovňa
- Kušnirik Bohuš, Nám. gen. Štefánika 527/12, Stará Ľubovňa
- Aftanás Ľubomír a Martina, rod. Bittnerová, Tatranská 1064/8, Stará Ľubovňa
- Fiľaková Mária, rod. Malastová, Zimná 5, Stará Ľubovňa
- Fuchsová Alena, rod. Kormaníková, Mýtna 639/85, Stará Ľubovňa
- Barlíková Júlia, Hviezdoslavova 99/7, Stará Ľubovňa

v podiele 1/12. 
Odpredaj  pozemku  bude  realizovaný  podľa  geometrického  plánu  č.  68/2010  zo  dňa 
15.10.2010 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí, 
kde  predmet  predaja  tvorí  svojím umiestnením a využitím neoddeliteľný celok  s bytovým 
domom súpisné č. 527 – dvor za cenu 5,-- €/m2.

546. Odpredaj pozemku Slavomírovi Kralevičovi a manželke Kataríne, rod. Kovalčíkovej, 
Duklianskych hrdinov 1712/57, Stará Ľubovňa, a to p. č. KN-C 684/6 s výmerou 146 
m2,  orná  pôda  na  účely  rozšírenia  pozemku  pri  rodinnom  dome  postavenom  na 
pozemku p.  č.  KN-C 682/8,  ktorý je  zastavaný prípojkami  inžinierskych sietí,  kde 
svojím umiestnením a jeho využitím tvorí  neoddeliteľný celok  s rodinným domom 
žiadateľov. Odpredaj pozemku realizovať v súlade s ustanovením § 9, ods. 8, písm. b 
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí za cenu 13,-- €/m2.

547. Odpredaj  pozemku  Petrovi  Valigurskému  a manželke  Viere,  rod.  Olekšákovej, 
Duklianskych hrdinov 323/29, Stará Ľubovňa, a to p. č. KN-C 684/5 s výmerou 138 
m2,  orná  pôda  na  účely  rozšírenia  pozemku  pri  rodinnom  dome  postavenom  na 
pozemku p.  č.  KN-C 682/3,  ktorý je  zastavaný prípojkami  inžinierskych sietí,  kde 
svojím umiestnením a jeho využitím tvorí  neoddeliteľný celok  s rodinným domom 
žiadateľov. Odpredaj pozemku realizovať v súlade s ustanovením § 9, ods. 8, písm. b 
zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí za cenu 13,-- €/m2.



548. Odpredaj  časti  pozemkov  Jozefovi  Benkovi,  17. novembra  14,  Stará  Ľubovňa, 
zameraných  geometrickým  plánom  č.  67/2010  zo  dňa  11.10.2010,  a to  diel 6 
s výmerou 8 m2,  zastavaná plocha a  nádvorie,  diel  7  s výmerou 45 m2,  zastavaná 
plocha a nádvorie, odčlenených od p. č. KN-E 5531/1, zapísanej na LV 4542 v k. ú. 
Stará  Ľubovňa  na  účely  výstavby  miestnej  komunikácie  pre  IBV 8  x  RD  podľa 
schváleného územného plánu v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí - prípad hodný osobitného zreteľa a Zásad o hospodárení 
s majetkom mesta Stará Ľubovňa § 5, ods. 9, písm. b na výstavbu inžinierskych sietí 
za cenu 5,-- €/m2.

549. Odpredaj  pozemku  Mariánovi  Guregovi  a manželke  Mary  Ann,  rod.  Korčákovej, 
Zamoyského  806/36,  Stará  Ľubovňa,  a to  p.  č.  KN-C 4069/2  s výmerou  173  m2, 
zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV 3696, na účely majetkovoprávneho 
vyrovnania užívaného pozemku v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný 
celok s rodinným domom postaveným na pozemku p.č.KN-C 4069/1 za cenu 5,--€/m2.

550. Odpredaj pozemku Tiborovi Valčákovi, 1. mája 567/15, Stará Ľubovňa, a to p. č. KN
C 848/42 s výmerou 83 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zameraného geometrickým 
plánom č. 61/2009 zo dňa 21.08.2009 v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. b 
zákona  č.  138/91  Zb.  o majetku  obcí,  ktorý  svojím  umiestnením  a využitím  tvorí 
neoddeliteľný celok s rodinným domom postaveným na pozemku p. č.    KN-C 846/1, 
je oplotený a užívaný žiadateľom 30 rokov ako záhrada, za cenu 5,-- €/m2.

551. Návrh spol. s r. o., MARCUS REAL, so sídlom Ul. Ferdiša Kostku č. 1, Bratislava,  
IČO  438  77 397,  v zastúpení  PhDr.  Miroslavom  Reľovským  -  konateľom  na 
vykonanie zmeny zmluvných podmienok uzatvorenej Zmluvy o nájme nehnuteľností – 
pozemkov  p.  č.  KN-C 1142/13  s výmerou  1082 m2,  ostatné  plochy a p.  č.  KN-C 
1142/18 s výmerou 185 m2, zastavané plochy, ktoré sú v súlade s uznesením MsZ zo 
dňa  21.02.2008,  bod  B/129,  prenajaté  na  účely  výstavby verejného  parkoviska  na 
obdobie 30 rokov za 1,-- €/rok nasledovne:

a) zriadiť predkupné právo na kúpu pozemku nájomcom v prípade, že sa prenajímateľ 
rozhodne ho odpredať;

b) zriadiť predkupné právo prenajímateľa na odkúpenie stavby – parkoviska;
c) doplniť  nájomnú zmluvu  o nový článok  „Opcia“  v znení:  Po  skončení  dohodnutej 

doby nájmu má nájomca právo na predĺženie zmluvy dodatkom na ďalších 30 rokov. 
Nájomné na obdobie ďalších 30 rokov bude stanovené za 1 m2 v  komerčnej cene, 
obvykle využívanej v príslušnom období.

552. Odpredaj pozemku spol. s r. o. ŠIAS, Jarabina 289, IČO 3166 3796, zastúpenej Mgr. 
Branislavom Beňom, zapísanej v OR OS v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 831/P, 
a to  p.  č.  KN-C  2846/305  s výmerou  886 m2,  zastavaná  plocha  a  nádvorie, 
zameraného  geometrickým  plánom  č.  58/2010  zo  dňa  07.09.2010  na  základe 
vyhodnotenej verejnej obchodnej súťaže vyhlásenej uznesením MsZ č. XXIV/2010 zo 
dňa  14.09.2010  v časti  B.  Schvaľuje,  bod  500  na  nebytové  účely  –  poskytovanie 
zdravotníckych a sociálnych služieb v súlade s ustanovením § 9, odsek 1/a zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí za cenu 30,-- €/m2.
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553. Prenájom  športovej  haly,  súpisné  č.  462  na  Ul.  tehelnej  č.  1  v Starej  Ľubovni, 
postavenej na pozemku p. č. KN-C 890/2 v k. ú. Stará Ľubovňa spol. s r. o. Slobyterm, 
Levočská  20,  Stará  Ľubovňa,  IČO  31 719 104  na  účely  zabezpečenia  prevádzky 
a činnosti  uvedeného  zariadenia  v období  vykonávanej  prístavby  a prestavby,  t.  j. 
10.2010 – 08.2011 za cenu 1,-- €.

554. Zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok Mesta Stará Ľubovňa vyplývajúce 
zo  Zmluvy  o zriadení  záložného  práva  zo  dňa  29.07.2010,  v zmysle  uzatvorenej 
Zmluvy  č.  Z2212012005901  o poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku  na 
projekt s názvom „Centrum sociálnych služieb, Stará Ľubovňa“, a to:

a) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 3600, pozemok registra C, parc. č. 919/1 - zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 765 m2, 919/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
52 m2 a 925/5 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2;

b) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4438, pozemok registra C, parc. č. 910/4 - zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 2705 m2;

c) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4648, pozemok registra E, parc.  č. 521/3 - záhrady 
s výmerou 238 m2;

d) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný  na  liste  vlastníctva  č.  4542,  pozemok registra  E,  parc.  č.  520  -  záhrady 
s výmerou  34  m2,  1656/1  -  orná  pôda  s výmerou  455  m2,  1661/7  -  orná  pôda 
s výmerou 47 m2;

e) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4647, pozemok registra E, parc.  č. 521/2 - záhrady 
s výmerou 218 m2;

f) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 5317, pozemok registra E, parc. č. 1657/6 - orná pôda s 
výmerou 315 m2;

g) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 7241, pozemok registra E, parc. č. 1655/1 - orná pôda 
s výmerou 253 m2;

h) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 7240, pozemok registra E, parc. č. 1659/4 - orná pôda 
s výmerou 256 m2.

555. Odpredaj  nebytových  priestorov  bytového  domu  súpisné  č.  1083  postaveného  na 
pozemku  p.  č.  KN-C 1935/9,  zapísaného na  LV 3946,  vchod č.  3,  1.  poschodie, 
zariadenie  obchodu  pod  B/32  v podiele  1/1, podiel  priestoru  8189/143661  na 
spoločných  častiach  a  spoločných  zariadeniach  domu  a  spoluvlastnícky  podiel 
8189/143661 k pozemku p. č. KN-C 1935/9, zapísaného na LV 3946, zastavané plochy 
a nádvoria s výmerou 227 m2 v k. ú. pre nadobúdateľov nasledovne: 
a) Jánovi Timočkovi, Mierová 1096/52, Stará Ľubovňa, a to podiel 
na  nebytových  priestoroch  21/100, podiel  priestoru  1720/143661  na  spoločných 
častiach  a spoločných  zariadeniach  domu  a spoluvlastnícky  podiel  k pozemku 
1720/143661  za  cenu  podľa  znaleckého  posudku  č.  35/2010  zo  dňa  18.03.2010 
vyhotoveného Ing.  Jánom Štupákom – všeobecná hodnota  nehnuteľností  navýšená 
o 15 % t. j. v sume 4 633,92 €.



Odpredaj  zrealizovať  v súlade  so  znením  ustanovenia  §  9a,  ods.  8,  písm.   a, zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí.

b) Jánovi Šulíkovi, Mierová 1107/23, Stará Ľubovňa, a to podiel 
na  nebytových  priestoroch  79/100,  podiel  priestoru  6469/143661  na  spoločných 
častiach  a spoločných  zariadeniach  domu  a spoluvlastnícky  podiel  k pozemku 
6469/143661  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. v sume 17 442,08 €. 

Odpredaj  zrealizovať  v súlade  so  znením  ustanovenia  §  9a,  ods.  8,  písm.   a, zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí.

556. Odpredaj  nebytových  priestorov  bytového  domu  súpisné  č.  1362,  postaveného  na 
pozemku p. č. KN-C 1935/10, zapísaných na LV 3976 v k. ú. Stará Ľubovňa, vchod č. 
4,  1.  poschodie,  iný  nebytový priestor  pod B/24 v podiele  1/1, podiel  priestoru  na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 14435/141235 a pozemok p. č. 
KN-C  1935/10,  zapísaný  na  LV  4198,  zastavané  plochy  pod  B/19  v podiele 
14435/171235 nadobúdateľom nasledovne: 

a) Jánovi Šulíkovi – EL SERVIS, Mierová 1107/23, Stará Ľubovňa, a to: 
- LV 3976,  vchod č.  4,  1.  poschodie,  iný  nebytový  priestor  č.  22  v podiele  19/100 

a podiel  priestoru  2782/171235  na  spoločných  častiach  a spoločných  zariadeniach 
domu;

- LV 4198, pozemok p. č. KN-C 1935/10 v podiele 2782/171235
spolu za cenu podľa znaleckého posudku č. 33/2010 zo dňa 18.03.2010 vyhotoveného 
Ing. Jánom Štupákom – všeobecná hodnota nehnuteľností navýšená o 15 % v sume 
7 106,89 €. 
Odpredaj zrealizovať v súlade so znením ustanovenia § 9a, ods. 8, písm.  a, zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí.

b)  spol. s r. o. PERÍTIA, Ferdiša Kostku 3291/1, Bratislava, IČO 36 814 474, a to :
- LV 3976,  vchod č.  4,  1.  poschodie,  iný  nebytový  priestor  č.  22  v podiele  44/100 

a podiel  priestoru  6275/171235  na  spoločných  častiach  a spoločných  zariadeniach 
domu;

- LV 4198, pozemok p. č. KN-C 1935/10 v podiele 6275/171235
spolu za cenu  podľa znaleckého posudku č. 26/2010 zo dňa 11.03.2010 vyhotoveného Ing. 
Jánom Štupákom – všeobecná hodnota nehnuteľností navýšená o 15 % v sume 16 026,54 €. 
Odpredaj  zrealizovať  v súlade  so  znením  ustanovenia  §  9a,  ods.  8,  písm.   a, zákona  č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí. 

c) zvyšok zapísať na vlastníka Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, Stará Ľubovňa, 
IČO 00 330 167, a to:

- LV 3976,  vchod č.  4,  1.  poschodie,  iný  nebytový  priestor  č.  22  v podiele  37/100 
a podiel  priestoru  5378/171235  na  spoločných  častiach  a spoločných  zariadeniach 
domu; 

- LV 4198, pozemok p. č. KN-C 1935/10 v podiele 5378/171235.

557. Odpredaj  nebytových  priestorov  bytového  domu  súpisné  č.  1361  postaveného  na 
pozemku    p. č. KN-C 1935/17, zapísaných na LV 3941, vchod č. 2, 1. poschodie, iný 
nebytový  priestor  č.  22  pod  B25  v podiele  1/1, podiel  priestoru  12125/168925  na 
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemok p. č. KN-C 1935/17, 
zastavané  plochy  a nádvoria  s výmerou  292  m2,  zapísaný  na  LV  4272  pod  B17 
spoluvlastnícky podiel 12125/168925  v k. ú. Stará Ľubovňa nadobúdateľovi Jánovi 
Polomčákovi a manželke Daniele, rod. Gernátovej, bytom Za vodou 1362/4 v Starej 
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Ľubovni  za  cenu  podľa  znaleckých  posudkov  č.  22/2010  zo  dňa  02.03.2010  a  č. 
23/2010 zo dňa 04.03.2010 vyhotovených Ing. Jánom Štupákom –  všeobecná hodnota 
nehnuteľností spolu v sume 79 481,19 € navýšená o 15 %, t. j. 91 403,36 €. Odpredaj 
špecifikovaných nehnuteľností  v súlade so znením zákona č.  138/91 Zb.  o majetku 
obcí § 9a, odsek 8, písm. a z dôvodu finančného vkladu do predmetu nájmu počas 
zmluvného obdobia zo strany terajšieho nadobúdateľa.

558. Výkup pozemkov v k. ú. Stará Ľubovňa v lokalite Medzi Lipníkmi na účely realizácie 
výstavby  IBV  –  výstavba  nižšieho  štandardu,  a to  pozemok  p.  č.  KN–E  5355/2 
s výmerou 2576 m2, orná pôda a p. č. KN-E 5355/4 s výmerou 3037 m2, orná pôda, 
od vlastníčky Anny Wunschovej, rod. Pivovarskej, 1. mája 563/3, Stará Ľubovňa, pod 
B1 v podiele 1/1, evidovaného na LV 6403 za cenu stanovenú dohodou po vzájomnom 
rokovaní v sume 2,49 €/m2 (t. j. 50% kúpnej ceny schválenej MsZ dňa 13.09.2007). 
Kúpnu cenu uhradiť splátkami v období 3 rokov.

559. Dotácie na r. 2010 v zmysle VZN č. 44  nasledovne:
ŠKM Stará Ľubovňa - oddiel karate 500,-- €
VKM Stará Ľubovňa                                       5 725,-- €

C. N e s ú h l a s í :

1. S odpredajom pozemku Štefánii  Blažovskej,  rod.  Genčurovej,  Zimná 954/70,  Stará 
Ľubovňa,  a to  p.  č.  KN-C  3015/145  s výmerou  276  m2,  ostatná  plocha,  ktorý  je 
rodinou  Blažovských  užívaný  od  roku  1990  ako  záhrada  a  svojím  umiestnením 
a využitím tvorí neoddeliteľný celok s rodinným domom postaveným na pozemku p. č. 
KN-C 3015/144, v súlade s § 9, ods. 8, písm. b zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí za 
cenu navrhnutú žiadateľkou v sume 3,-- €/m2. 

D. N e s c h v a ľ u j e :

   1. Odpredaj pozemku spol. s r. o. POĽNO-SPIŠ, Prešovská 332/8, Stará Ľubovňa, IČO: 
36 730 165, v zastúpení  Mariánom Guregom - konateľom, a  to  p.  č.  KN-E 3416/1 
s výmerou  997  m2,  trvalý  trávny  porast  na  účely  výstavby  podľa  schváleného 
územného plánu Stará Ľubovňa, lokalita „Šibeničná hora“ v súlade s ustanovením § 
9a,  ods.  8,  písm.  e  zákona  č.  138/91  Zb.  o majetku  obcí  a Zásad  o hospodárení 
s majetkom mesta  Stará  Ľubovňa  §  5,  ods.  9,  písm.  b  -  prípad  hodný osobitného 
zreteľa na výstavbu obytného súboru v záujme ďalšieho rozvoja Mesta za cenu  3,-- 
€/m2.

E. R u š í :

64. Uznesenie MsZ č. XXIV/2010 zo dňa 14.09.2010 v časti C. Schvaľuje, bod 492 –
a) predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Životné prostredie v rámci výzvy 

OPŽP-PO2-10-01  na  realizáciu  projektu  „Technické  opatrenia  pre  protipovodňovú 
ochranu  -  potok  Jarabinka  -  Stará  Ľubovňa“,  ktorého  celkové  výdavky  sú 
rozpočtované vo výške 350 000,-- €,  z toho celkové oprávnené výdavky na realizáciu 
uvedeného projektu sú vo výške  332 500,-- €; 

b) spolufinancovanie predmetného projektu z rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa vo výške 
5% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov, t. j. 17 500,-- €.

65. Uznesenie MsZ č. XXIV/2010 zo dňa 14.09.2010 v časti C. Schvaľuje, bod 519 –



Prenájom športovej haly, súpisné č. 462 na Ul. tehelnej č. 1 v Starej Ľubovni, postavenej na 
pozemku p. č. KN-C 890/2 v k. ú. Stará Ľubovňa spol. s r. o. Slobyterm, Levočská 20, Stará 
Ľubovňa, IČO 31719104 na účely zabezpečenia prevádzky a činnosti uvedeného zariadenia 
v období vykonávanej prístavby a prestavby za cenu 1,-- €/m2.

66. Uznesenie MsZ č. XXIV/2010 zo dňa 14.09.2010 v časti C. Schvaľuje, bod 493 -
Zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok Mesta Stará Ľubovňa vyplývajúce 
zo  Zmluvy  o zriadení  záložného  práva  zo  dňa  29.07.2010,  v zmysle  uzatvorenej 
Zmluvy  č.  Z2212012005901  o poskytnutí  nenávratného  finančného  príspevku  na 
projekt s názvom „Centrum sociálnych služieb, Stará Ľubovňa“, a to:

a) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 3600, pozemok registra C, parc. č. 919/1 - zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 765 m2, 919/2 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 
52 m2 a 925/5 - zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 m2;

b) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4438, pozemok registra C, parc. č. 910/4 - zastavané 
plochy a nádvoria s výmerou 2705 m2;

c) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4648, pozemok registra E, parc.  č. 521/3 - záhrady 
s výmerou 238 m2;

d) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný  na  liste  vlastníctva  č.  4542,  pozemok registra  E,  parc.  č.  520  -  záhrady 
s výmerou  34  m2,  1656/1  -  orná  pôda  s výmerou  455  m2,  1661/7  -  orná  pôda 
s výmerou 47 m2;

e) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 4647, pozemok registra E, parc.  č. 521/2 - záhrady 
s výmerou 238 m2;

f) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 5317, pozemok registra E, parc. č. 1657/6 - orná pôda s 
výmerou 315 m2;

g) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 7241, pozemok registra E, parc. č. 1655/1 - orná pôda 
s výmerou 253 m2;

h) nehnuteľný majetok  nachádzajúci  sa  v katastrálnom území  858099 Stará  Ľubovňa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 7240, pozemok registra E, parc. č. 1659/4 - orná pôda 
s výmerou 256 m2.

67. Uznesenie MsZ č. XXIV/2010 zo dňa 14.09.2010 v časti C. Schvaľuje, bod 501 v časti 
„ nebytové priestory“ -
Odpredaj  špecifikovaných  nehnuteľností  v súlade  so  znením zákona  č.  138/91  Zb. 
o majetku  obcí  §  9a,  odsek  8,  písm.  e  –  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  Jánovi 
Timočkovi, rod. Timočkovi, bytom Mierová 52, Stará Ľubovňa nasledovne:

- nebytové priestory evidované na LV 3946, súpisné č. 1083, p. č. KN-C 1935/9, 
vchod    č. 3, 1. poschodie, zariadenie obchodu, podiel 1/1, pod B/32, a to: 

- nebytový priestor – zariadenie obchodu „B“, podlahová plocha 3,13 
m2, v podiele 1/1,
- nebytový priestor – chodba „C“, podlahová plocha 11,67 m2, v podiele 
1/2,
- nebytový  priestor  –  zariadenie  obchodu  „B+C“,  podlahová  plocha 
14,80 m2, v podiele 1/1,
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- podiel  1720/1433661  na  spoločných  častiach  a  zariadeniach  domu 
a spoluvlastnícky  podiel  k  pozemku  p.  č.  KN-C  1935/9  s výmerou  2,72  m2, 
zastavané plochy a nádvorie

za cenu podľa znaleckého posudku č. 35/2010 zo dňa 18.03.2010 vyhotoveného Ing. 
Jánom  Štupákom  –  všeobecná  hodnota  nehnuteľností  spolu  v sume  39 017,01  €, 
navýšenú o 15 %,   t. j. 44 869,55 €. 
Realizovanou kúpnou zmluvou zriadiť predkupné právo na obdobie 5 rokov vkladom 
do katastra nehnuteľností v prospech Mesta Stará Ľubovňa.

68. Uznesenie MsZ č. XXIII/2010 zo dňa 22.06.2010 v časti B. Schvaľuje, bod 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.

69. Uznesenie  MsZ č.  XXIII/2010  zo  dňa  22.06.2010,  v časti  B.  Schvaľuje,  bod 487, 
písmeno b)  „súvisiace nebytové priestory“ -
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:

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.

70. Uznesenie  MsZ  č.  XXIII/2010  zo  dňa  22.06.2010  v časti  B.  Schvaľuje,  bod  488, 
písmeno b)  „súvisiace nebytové priestory“ -



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:

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.

71. Uznesenie MsZ č. XXIV/2010 zo dňa 14.09.2010 v časti C. Schvaľuje, bod 506 -
Odpredaj  špecifikovaných  nehnuteľností  v súlade  so  znením zákona  č.  138/91  Zb. 
o majetku  obcí  §  9a,  odsek  8,  písm.  e  –  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  Jánovi 
Cvancigerovi, rod. Cvancigerovi, Šarišské Jastrabie 16, nasledovne:

- obchody  a služby,  súpisné  č.  1763,  postavené  na  pozemku  p.  č.  KN-C 
1935/197, Ul. za vodou  č.  21 a pozemok p. č. KN-C 1935/197 zastavané plochy 
a nádvorie s výmerou 86 m2, zapísané na LV 3696 Mesto Stará Ľubovňa v k. ú. Stará 
Ľubovňa  v podiele  1/1  za  cenu  podľa  znaleckého  posudku  č.  21/2009  zo  dňa 
01.03.2010 vyhotoveného Ing. Jánom Štupákom – všeobecná hodnota nehnuteľností 
spolu v sume 23 431,55 €, navýšenú o 15 %, t. j. 26 946,28 €.
Realizovanou kúpnou zmluvou zriadiť predkupné právo na obdobie 5 rokov vkladom 
do katastra nehnuteľností v prospech Mesta Stará Ľubovňa.

72. Uznesenie  MsZ  č.  XXIII/2010  zo  dňa  22.06.2010  v časti  B.  Schvaľuje,  bod  488, 
písmeno b) a d)  „súvisiace nebytové priestory“ -
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:

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 €;

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 
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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.

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

45. Na najbližšom rokovaní MsZ predložiť stanovisko finančno-ekonomickej komisie k 
žiadosti  Ľubomíra  Opinu,  Pusté  Pole  7  o zníženie,  resp.  odpustenie  penále  za 
oneskorenú platbu v zmysle kúpnej zmluvy č. 6/2010 - pozemok KN-C 4520/9.

RNDr. Valent Jaržembovský
primátor mesta

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


