
N Á V R H 
 

n a    u z n e s e n i e 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2,  zákona  NR SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“  
v platnom znení  
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 
064 014 Stará Ľubovňa, IČO 0033167, zapísaného na LV č. 3696, v k.ú. Stará Ľubovňa a to:  

 
pozemky registra C KN : 
 
parcelné číslo 4223, zastavané plochy a nádvoria o výmere 657 m2, 
parcelné číslo 4224, ovocné sady o výmere 853 m2, 
parcelné číslo 4232, zastavané plochy a nádvoria o výmere 880 m2 
 
novovytvorený pozemok registra C KN: 
 
parcelné číslo 4228/8, zastavané plochy a nádvoria/ostatné plochy o výmere 707 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4228/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
1433 m2, zapísaný na LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016,  vyhotoveným (Miroslavom 
Ščurkom, geodetom, 06401 Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 
katastrálnym odborom pod číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
 
parcelné číslo 4234/2, ovocný sad o výmere 344 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4234, ovocný sad o výmere 6735 m2, zapísaný na 
LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016,  vyhotoveným (Miroslavom Ščurkom, geodetom, 06401 
Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod 
číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
 
parcelné číslo 4234/3, ovocný sad o výmere 325 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 4234, ovocný sad o výmere 6735 m2, zapísaný na 
LV č. 3696 geometrickým plánom č. 38/2016,  vyhotoveným (Miroslavom Ščurkom, geodetom, 06401 
Chmeľnica 249, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálnym odborom pod 
číslom G1-211/2016  dňa 09.05.2016 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 3766 m2) 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1     
 
ťarchy:  bez zápisu 

 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475, 
ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Ľubovnianske múzeum – Hrad v Starej Ľubovni, 
Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa kúpnu cenu 3.766,00 € (1,00 €/m2). 
 


