
 

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa:  03.05.2018 

Zverejnené na webovom sídle dňa: 03.05.2018 

 

 

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 na 

základe uznesenia č. 808 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 

č. XXXII/2018 zo dňa 19.04.2018 

 

týmto oznamuje 

 

„zámer“ predaja majetku Mesta Stará Ľubovňa v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí, § 9a, odsek 8, písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa, do výlučného vlastníctva 

spoločnosti KEN-EX, spol. s r.o.,  Železničiarska 3802/37, 080 01 Prešov, IČO: 36454672, 

a to nehnuteľného majetku evidovaného na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa: 

- pozemok, p. č. CKN 884/54, ostatná plocha s výmerou 2050 m², 

- pozemok, p. č. CKN 884/58, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 294 m², 

- pozemok, p. č. CKN 2846/374, zastavané plochy a nádvoria s výmerou 849 m², 

- rozostavaná stavba soc. prevádzková budova pre umelú ľadovú plochu bez súpisného 

čísla postavenú na pozemku p. č. CKN 2846/374 a CKN 884/58; celková hodnota 

vyššie uvedených nehnuteľností predstavuje sumu 256 000,-- € a ktorá bola stanovená 

v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. 

o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov znaleckým 

posudkom č. 125/2017 zo dňa 18.09.2017 pre stanovenie všeobecnej hodnoty 

pozemkov p. č. CKN 884/54, CKN 884/58, CKN 2846/374 a rozostavanej stavby – 

soc. prevádzkovej budovy pre umelú ľadovú plochu bez súpisného čísla v k. ú. Stará 

Ľubovňa, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Arendáčom, Nová Ľubovňa 541, 065 

11 Nová Ľubovňa, ev. č.: 910 042. 

 

a hnuteľného majetku: 

- technológie chladenia, vzduchotechniky, mantinelov a príslušenstva pre hlavnú 

plochu, ktoré neboli nikdy použité, sú zabalené v pôvodných obaloch; celková 

hodnota vyššie uvedeného hnuteľného majetku predstavuje sumu 98 243,11 € a ktorá 

bola stanovená v zmysle Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 

č. 492/2004 Z. z., o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 

predpisov znaleckým posudkom č. 2/2018 zo dňa 18.04.2018 vyhotoveným znalcom 

Ing. Zdenom Garčárom, Budovateľská 7, 064 01 Stará Ľubovňa, ev. č.: 910 863, 

 

za kúpnu cenu – spolu: 1,-- €. 



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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov: Odpredaj nehnuteľností na účely vybudovania 

Zimného štadióna s umelou ľadovou plochou s minimálnymi rozmermi 56 x 26 m slúžiacou 

širokej verejnosti minimálne 8 mesiacov v roku. 

 

 

 

 

Zámer predaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

 

 

 

Stará Ľubovňa  03.05.2018 

 

 

             PhDr. Ľuboš Tomko 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 


