
 
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 
 
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších  predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta 
Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 
Zámena pozemkov v záhradkárskej  lokalite  KIRA - SEVER v k.ú. Bardejov.  

Podľa GO plánu č. 33530386-141/2016 zo dňa 29.12.2016 sa jedna o novovytvorenú parc. C 
KN 4925/55 vo výmere 134 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, evidovanej na LV č. 1198 vo 
vlastníctve Ľudovíta Školeka a manž. Dany Školekovej rod. Kučminovej, bytom Gorlická 583/6, 
Bardejov. 

Podľa GO plánu č. 33530386-13/2017 sa jedna o novovytvorenú parc. C KN 6372/2 vo 
výmere 134 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, novovytvorenú parc. C KN 6372/3 vo výmere 53 
m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, novovytvorenú parc. C KN 4925/56 vo výmere 11 m2, kultúra 
pozemku – orná pôda, vo vlastníctve Mesta Bardejov evidovaných na LV č. 11832. 

Zámena pozemkov bude zrealizovaná podľa znaleckých posudkov. 
Ľudevít Školek a manž. Danka Školeková, Gorlická 583/6, Bardejov, odovzdajú do výlučného 

vlastníctva Mestu Bardejov, novovytvorenú parc. C KN 4925/55 vo výmere 134 m2, kultúra pozemku 
– trvalý trávny porast. 

Mesto Bardejov odovzdá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov novovytvorenú parc. 
C KN 6372/2 vo výmere 134 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, novovytvorenú parc. C KN 
6372/3 vo výmere 53 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, novovytvorenú parc. C KN 4925/56 vo 
výmere 11 m2, kultúra pozemku – orná pôda.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Dôvodom  prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je 
majetkovoprávne  usporiadanie užívaných pozemkov. 
 
Nadobúdatelia: Ľudevít Školek a manž. Dana Školeková rod. Kučminová, Gorlická 6,  

  085 01  Bardejov,  
    a Mesto Bardejov, IČO: 321 842. 
 
Tento zámer prevodu nehnuteľností - zámeny pozemkov, sa zverejňuje dňom 6.6.2017. 
 
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov  bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 
rokovať na svojom zasadnutí dňa  22.6.2017. 



 

 
 
Bližšie informácie poskytne: 
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku 
Ing. Mochnacký, Beňová, tel. 054/4862 141, 054/4862 142         
 
 
 
         MUDr. Boris Hanuščak 
               primátor mesta 
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