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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. 351 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. IX/2019 zo dňa 11.12.2019 

 

týmto oznamuje 

 

„zámer“ odpredaja časti 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, nar.  , občanovi SR a manž. Helene Repkovej, rod. Senkovej, nar., 

občianke SR, obaja trvale bytom Zámocká 752/79, 064 01 Stará Ľubovňa, a to pozemok s p. č. 

CKN 3543/72, trvalý trávny porast, s výmerou 79 m2, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa podiel 

1/1, pozemok s p. č. CKN 4348/45, trvalý trávny porast, s výmerou 15 m2, LV č. 3696 v k. ú. 

Stará Ľubovňa podiel 1/1 a časť pozemku s p. č. CKN 3543/26, trvalý trávny porast, s výmerou 

cca 84 m2, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa podiel 1/1 na účely majetkovoprávneho vyrovnania 

za cenu 10,--€/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:  Žiadané pozemky sú priľahlé k pozemku vo 

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

zarovnania a scelenia pozemkov. 

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

Stará Ľubovňa  17.12.2019 

 

 

         PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 


