
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 

 
Základná škola,  Nám. arm. gen. L. Svobodu 16,  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 – nebytových priestorov Základnej školy, Nám. arm. Gen. L. Svobodu v 
Bardejove z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 
1. Prenájom nebytových  a školských priestorov v objekte  Základnej školy  Nám. arm. gen. L. 
Svobodu 16 v Bardejove:   

Spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a.s. plánuje s účinnosťou od 01. 09. 2018 prevziať na 
základe už podpísanej dohody s terajším zriaďovateľom Ing. Branislavom Smolkom do svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti  Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta v Bardejove. Pre zabezpečenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu súkromného gymnázia ZŠ na sídl. Vinbarg požiadal o prenájom 
nebytových  a školských priestorov v objekte ZŠ na sídl. Vinbarg, ktoré poskytne študentom okrem 
klasických tried aj odborné učebne, telocvičňu i školskú jedáleň, priestory, ktoré škole doteraz chýbali.  

Podľa predbežných rokovaní so spoločnosťou DSA plánuje tento subjekt uskutočniť 
v priestoroch školy významné investície na svoje náklady určené na opravu podlahovej krytiny 
v triedach i spoločných priestoroch, rekonštrukciu sociálnych zariadení (v súčasnosti sú na celej škole 
plechové WC), hygienické maľby vo všetkých priestoroch, výmenu okien, výmenu nábytku, 
modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu i odborných učební, z čoho môže výrazne profitovať 
aj základná škola.  

Základná škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove navrhuje v súlade s Čl.4, ods. 3, 
písm. a), d) a e) Smernice na určenie minimálnej výšky cien za nájom nebytových priestorov v meste 
Bardejov prenajať podlahovú plochu nebytových a školských priestorov Základnej školy o výmere 
580,23 m2 na dobu neurčitú za nájomné 725 EUR mesačne ( nájom: 1 m2 - 8,30 €/ 1 m2 ročne; 
režijné náklady: 6,70 €/ 1 m2 ročne). 

 
 

 
 



Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa  je prenájom nevyužívaných nebytových a školských 
priestorov v objekte ZŠ  Nám. arm. gen. L. Svobodu 16  v Bardejove za účelom zriadenia súkromného 
gymnázia. 
 

Nájomca: Deutsch-Slowakische Akademien, a.s., Školská 5, Brezno 

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku – nebytových a školských priestorov  vo 
vlastníctve Mesta Bardejov v správe ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16  v Bardejove,  sa 
zverejňuje dňa  5.6.2018. 
 
O prenájme nehnuteľnosti – nebytových a školských priestorov ZŠ na sídl. Vinbarg, bude 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa  20. 6. 2018. 
 
 

 
Kontakt:  
Bližšie informácie poskytne: 
ZŠ na sídl. Vinbarg 
Mgr. Igor  Drotár, riaditeľ školy 
Telef.:  054/474 62 71 
 
                                         

         Mgr. Igor Drotár 
            riaditeľ školy 
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