
 

 

Mesto Stará Ľubovňa 
 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa:  22.08.2018 

Zverejnené na webovom sídle dňa: 22.08.2018 

 

 

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 uznesením č. 

849 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXXIV/2018 zo dňa 21.06.2018 

 

týmto oznamuje 

 

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, §9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľovi Stanislavovi 

Reľovskému, rod. Reľovskému, Podsadek 1170/60, 064 01 Stará Ľubovňa, a to novovytvoreného 

pozemku p. č. CKN 4119/2, orná pôda s výmerou 118 m², zameraného a odčleneného od p. č. 

EKN 1-6667/46 s výmerou 118 m², orná pôda, LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa geometrickým 

plánom č. 12/2018 zo dňa 26.01.2018 vypracovaným Miroslavom Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 

01 Chmeľnica, IČO: 10768394 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: Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku 

vo vlastníctve žiadateľa zapísanému na LV č. 6612 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

rozšírenia záhrady pri pozemku vo vlastníctve žiadateľa.  

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

Stará Ľubovňa  21.08.2018 

 

 

 

 

         PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 
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Zverejnené na úradnej tabuli dňa:  22.08.2018 

Zverejnené na webovom sídle dňa: 22.08.2018 

 

 

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 uznesením 

č. 850 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXXIV/2018 zo dňa 21.06.2018 

 

týmto oznamuje 

 

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8,  

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľovi Matúšovi 

Simoníkovi, rod. Simoníkovi, Forbasy 121,065 01 Hniezdne, a to novovytvoreného pozemku s p.  

č. CKN 4616/8 o výmere 90 m², zastavané plochy a nádvoria, zameraného a odčleneného od p. č. 

CKN 4616/6 s výmerou 149 m², zastavané plochy a nádvoria, LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa 

geometrickým plánom č. 71/2018 zo dňa 11.06.2018 vyhotoveným geodetom Miroslavom  

Ščurkom, Chmeľnica 249, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 10768394 na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu 38,50,--€/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: Žiadaný pozemok je priľahlý k pozemku a stavbe so 

súp. č. 1933 vo vlastníctve žiadateľa zapísaným na LV č. 6730 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude 

využitý na účely zabezpečenia prístupu k prevádzke rýchleho občerstvenia v lokalite pod 

Ľubovnianskym hradom. 

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

Stará Ľubovňa  21.08.2018 

 

 

 

          PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 

 



 

 

 

Mesto Stará Ľubovňa 
 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa:  22.08.2018 

Zverejnené na webovom sídle dňa: 22.08.2018 

 

 

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 uznesením 

č. 398 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XVII/2016 zo dňa 22.09.2016 

 

týmto oznamuje 

 

„zámer“ odpredaja nehnuteľnosti podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, odsek 8, 

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľom 

Petrovi Kerpčárovi, rod. Kerpčárovi a manž. Júlii Kerpčárovej, rod. Štellmachovej, obaja trvale 

bytom Zimná 897/13, 064 01 Stará Ľubovňa, a to časť pozemku p. č. CKN 3015/2, diel 1 

s výmerou 8 m², ostatná plocha, zameraný a pričlenený k pozemku p. č. CKN 3015/8 a časť 

pozemku CKN 3015/2, diel 2 s výmerou 531 m², ostatná plocha, zameraný a pričlenený 

k novovytvorenej parcele č. CKN 3015/549, evidované na LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, 

geometrickým plánom č. 22/2016 zo dňa 20.06.2016 vypracovaným spoločnosťou Geodat Real, 

s.r.o., Vansovej 53, 064 01 Stará Ľubovňa, spolu o výmere 539 m² na účely majetkovoprávneho 

vyrovnania za cenu stanovenú znaleckým posudkom, 

  

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 časti pozemkov sú priľahlé k pozemku vo 

vlastníctve žiadateľov zapísanému na LV č. 1493 v k. ú. Stará Ľubovňa. 

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

 

Stará Ľubovňa  21.08.2018 

 

 

          PhDr. Ľuboš Tomko, v.r. 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 

 


