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ZÁMER   PREDAJA  

majetku  Mesta Stará Ľubovňa  
 

Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade s § 9a, odsek 

8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením 

č. 71 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. IV/2019 zo dňa 28.02.2019 

 

týmto oznamuje 

 

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

8, písmeno e) - prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva 

žiadateľom Radoslavovi Hanišákovi, rod. Hanišákovi, nar. ........., Mierová 1093/36, 064 01 

Stará Ľubovňa, občanovi SR a Ing. Monike Hanišákovej, rod. Koščovej, nar. .........., Mierová 

1093/36, 064 01 Stará Ľubovňa, občianke SR, a to novovytvorený pozemok s p. č. CKN 753/3, 

orná pôda, s výmerou 721 m², ktorý vznikol odčlenením dielu 7 s výmerou 184 m² z p. č. EKN 

2124, orná pôda, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa, dielu 6 s výmerou 165 m² z p. č. EKN 2123, 

orná pôda, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa a dielu 5 s výmerou 372 m² z p. č. EKN 2122/2, 

orná pôda, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa v podiele 1/1 geometrickým plánom č. 17/2019 

zo dňa 13.02.2019 vypracovaným Miroslavom Ščurkom Chmeľnica 249, 064 01 Chmeľnica, 

IČO: 10768394 úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom 

pod č. G1-74/2019 dňa 25.02.2019 na účely majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov za cenu 

19,--€/m²   

ktorý je zverejnený minimálne 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa 

s nasledovnými podmienkami predaja: „majetkovoprávne usporiadanie pozemkov“.  

 

Odôvodnenie osobitného zreteľa v zmysle § 9a, odsek 8, písmeno e) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov 

v lokalite na Ul. Za vodou z dôvodu výstavby bytových jednotiek v Starej Ľubovni. 

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

Stará Ľubovňa  18.03.2019 

 

 

           PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 


