
 

 

Mesto Stará Ľubovňa 
 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa:  04.10.2017 

Zverejnené na webovom sídle dňa: 04.10.2017 

 

 

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. 

654 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXVII/2017 zo dňa 21.09.2017 

 

týmto oznamuje 

 

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

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do podielového spoluvlastníctva žiadateľom Mgr. 

Alexandrovi Leškovi, rod. Leškovi, Zimná 990/121, 064 01 Stará Ľubovňa v podiele 1/2 

a Štefanovi Petrilákovi, rod. Petrilákovi, Zimná 989/119, 064 01 Stará Ľubovňa v podiele 1/2 a to 

pozemok p. č. CKN č. 3015/430, ostatná plocha, s výmerou 79 m², evidovaného na LV č. 3696 

v k. ú. Stará Ľubovňa, 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 pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľov zapísaným na LV č. 1805 a 2500 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na 

účely rozšírenia záhrady a zarovnania pozemkov. 

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

Stará Ľubovňa  02.10.2017 

 

 

 

 

              v. r. PhDr. Ľuboš Tomko 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 
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Zverejnené na webovom sídle dňa: 04.10.2017 

 

 

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. 655 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXVII/2017 zo dňa 21.09.2017 

 

týmto oznamuje 

 

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

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do výlučného vlastníctva žiadateľovi Ing. Michalovi 

Hlinkovi, rod. Hlinkovi, Okružná 851/32, 064 01 Stará Ľubovňa  a to pozemok p. č. CKN 

2846/389, diel 1 s výmerou 4 m², zastavaná plocha, zameraný a odčlenený od p. č. CKN 2846/173, 

druh pozemku zastavaná plocha s výmerou 1370 m²,  LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa, pozemok 

p. č. CKN 3015/465, diel 2 s výmerou 16 m², zastavaná plocha, zameraný a odčlenený od p. č. 

CKN 3015/393, druh pozemku zastavaná plocha s výmerou 878 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará 

Ľubovňa a pozemok p. č. CKN 3015/465, diel 3 s výmerou 3 m², ostatná plocha, zameraný 

a odčlenený od p. č. CKN 3015/465, druh pozemku ostatná plocha, LV č. 3696 v k. ú. Stará 

Ľubovňa geometrickým plánom č. 30/2017 zo dňa 29.06.2017 vypracovaným geodetom Jánom 

Štellmachom, Nová Ľubovňa 282, 065 11 Nová Ľubovňa, IČO: 10771247 na účely 

majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 14,43 €/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 pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľa zapísaným na LV č. 6658 v k. ú. Stará Ľubovňa a sú zastavané drobnou 

stavbou – oplotením a chodníkom 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  02.10.2017 

 

 

        v. r. PhDr. Ľuboš Tomko 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 
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Zverejnené na webovom sídle dňa: 04.10.2017 

 

 

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. 656 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXVII/2017 zo dňa 21.09.2017 

 

týmto oznamuje 

 

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

písmeno e) – prípad hodný osobitného zreteľa do podielového spoluvlastníctva žiadateľom Anne 

Reľovskej, rod. Katuckej, Podsadek 1170/60, 064 01 Stará Ľubovňa podiel 1/3, Pavlovi 

Katuckému, rod. Katuckému, Podsadek 1170/68, 064 01 Stará Ľubovňa podiel 1/3 a Márii 

Katuckej, rod. Katuckej, Podsadek 1170/68, 064 01 Stará Ľubovňa podiel 1/3, a to pozemok p. č. 

EKN 1-6667/46, orná pôda, s výmerou 222 m², LV č. 4542 v k. ú. Stará Ľubovňa 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 pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľov zapísaným na LV č. 6612 v k. ú. Stará Ľubovňa a bude využitý na účely 

rozšírenia záhrady. 

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

 

Stará Ľubovňa  02.10.2017 

 

 

           v. r. PhDr. Ľuboš Tomko 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 

 

 

 

 



 

 

Mesto Stará Ľubovňa 
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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. 657 z rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni č. XXVII/2017 zo dňa 21.09.2017 

 

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 Humanitarian, 

n. o., Jarabina 289, 065 31 Jarabina, IČO: 31663796, a to podiel 1/1 na časti pozemku p. č. CKN 

2846/174, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou cca 166 m², LV č. 3696 v k. ú. Stará Ľubovňa 

na  účely majetkovoprávneho vyrovnania za cenu 33,-- €/m². Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností a vypracovanie geometrického plánu na náklady žiadateľa 

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 pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľa zapísaným na LV č. 9731 v k. ú. Stará Ľubovňa a je potrebný k dosiahnutiu 

stanoveného regulatívu 50 % zastavanosti územia pri plánovanom zámere výstavby centra 

sociálnych služieb. 

 

Zámer odpredaja majetku Mesta je zverejnený: 

a) na úradnej tabuli Mesta Stará Ľubovňa; 

b) na webovom sídle Mesta Stará Ľubovňa. 

 

 

Stará Ľubovňa  02.10.2017 

 

 

          v. r. PhDr. Ľuboš Tomko 

       primátor mesta Stará Ľubovňa 

 


