Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta
Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
1. Prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove –
zmena a doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva.
Prenájom nebytových priestorov o výmere spolu 5.361,47 m² a to takto: na 2. poschodí (3.NP)
objektu priemyselného parku pozostávajúce z výrobných priestorov o výmere 2.990,44 m²,
kancelárskych priestorov o výmere 103,72 m², skladovacích priestorov o výmere 252,00 m²,
sociálnych priestorov (šatne, WC) o výmere 547,92 m², spoločných priestorov (schody,
chodby) o výmere 153,21 m², na 1. poschodí (2. NP) výrobné priestory o výmere 587,00 m²,
skladové priestory o výmere 9,87 m², sociálne priestory o výmere 14,50 m², spoločné
priestory o výmere 45,85 m² a na prízemí (1. NP) skladovacie priestory (od výťahov)
o výmere 173,00 m² a koridor o výmere 288,92 m² aj celú miestnosť s bránou pre bočné
nakladanie 96,54 m² a celú susediacu miestnosť pri koridore 98,50 m² za tých istých
podmienok, ako bola uzatvorená Zmluva o nájme nebytových priestorov. Výrobné priestory,
kancelárske priestory, skladovacie priestory, sociálne priestory na 2. poschodí (3. NP) za
nájomné vo výške 11,00 €/m²/rok a spoločné priestory za nájomné vo výške 1,00 €/m²/rok.
Výrobné priestory, skladovacie priestory, sociálne priestory na 1. poschodí (2. NP) za
nájomné vo výške 13,00 €/m²/rok a spoločné priestory za nájomné vo výške 1,00 €/m²/rok.
Koridor a nebytové priestory na prízemí (1.NP) za nájomné vo výške 15,00 €/m²/rok.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ prenájom
priestorov pre výrobné a skladové účely za účelom zvýšenia zamestnanosti.
Nájomca: TRIM LEADER, a.s., Košťany nad Turcom 337, IČO: 36 389 820
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Bardejov – nebytových priestorov v
„Hnedom priemyselnom parku“ sa zverejňuje dňa 4.9.2019.
O prenájme nebytových priestorov v HPP bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.9.2019.
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