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TABU�KOVÁ �AS�  
     Sumár prijatých uznesení od posledného zasadnutia MsZ
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

�  PRIJATÉ UZNESENIA �. 23 -25/2013 zo d�a 17.5.2013 - mimoriadne zasadn. MsZ 
                                                 �. 26 - 47/2013 zo d�a 25.6.2013 - riadne zasadnutie MsZ 
                                                                           
  
                                                                                                                                                         

Po�et prijatých 
uznesení 

Splnené Plnia sa Bez 
vyhodnotenia 

Nesplnené 

25 16 3 6 0 



U Z N E S E N I E   �. 23/2013 - M

k bodu Schválenie a financovanie projektov mesta - návrh na schválenie a financovanie žiadosti o poskytnutí
dotácie v pôsobnosti MV SR
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti MV SR na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a
riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Mesto Bardejov predložilo žiados� d�a 21.5.2013. O�akáva sa uzatvorenie zmluvy na realizáciu projektu.

Zodpovedný: Splnené Termín: 25. 5. 2013

U Z N E S E N I E   �. 24/2013 - M

k bodu Schválenie a financovanie projektov mesta- pristúpenie k implementácii projektu ELENA (European
Local Energy Assistance - Európska miestna energetická pomoc)
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Pristúpenie k žiadosti Prešovského samosprávneho kraja o technickú pomoc "ELENA" financovanú cez grant
z programu Inteligentná Európa - CIP ( �alej len "grant ELENA").

Splnené schválením uznesenia o pristúpení k  Žiadosti Prešovského samosprávneho kraja o technickú
pomoc „ELENA“ financovanú cez grant z programu Inteligentná Európa – CIP (�alej len „grant Elena“) a jeho
zaslaním na Ú-PSK.

Zodpovedný: Splnené Termín: 21. 5. 2013

U Z N E S E N I E   �. 25/2013 - M

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Nakladanie s majetkom mesta pod�a prílohy �. 1.

vi� príloha k plneniu uznesenia

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   �. 28/2013

k bodu Správa o hospodárení obchodných spolo�ností mesta za rok 2012 a správa o �innosti Dozorných rád
obchodných spolo�ností mesta - a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o.
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/

Plnenie:

schva�uje

Odmenu konate�ovi spolo�nosti Bardbyt, s. r. o. vo výške 17 % z vyplatenej paušálnej odplaty v roku 2012.

Odmena bola vyplatená.

Zodpovedný: Splnené

B.2/

Plnenie:

schva�uje

Odmenu konate�ovi spolo�nosti Bardterm, s. r. o. vo výške 19 % z vyplatenej paušálnej odplaty v roku 2012.

Odmena bola konate�ovi spolo�nosti vyplatená d�a 8.7.2013.

Zodpovedný: Splnené

B.3/

Plnenie:

schva�uje

Odmenu konate�ovi Bardejovskej televíznej spolo�nosti, s. r. o. vo výške 15 % z vyplatenej paušálnej odplaty
v roku 2012.

V súlade s uznesením bola odmena konate�ovi vyplatená vo výplatnom termíne 7/2013.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   �. 29/2013

k bodu Návrh na II. zmenu programového rozpo�tu mesta a zr. rozp. org. na rok 2013, Správa nezávislého
audítora z overenia ro�nej ú�tovnej závierky mesta Bardejov k 31. 12. 2012, Návrh zmeny príspevku mesta pre
Bapos, m. p. na rok 2013
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

II. zmenu programového rozpo�tu mesta a zriadených rozpo�tových organizácií na rok 2013 pod�a prílohy �.
1.

Schválené bez pripomienok. II. zmena rozpo�tu mesta na rok 2013 premietnutá do ú�tovníctva mesta, RO a
PO pod�a prílohy �. 1.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva�uje

Tvorbu a použitie pe�ažných fondov mesta pod�a prílohy �. 2.

Schválené bez pripomienok. Tvorba pe�ažných fondov premietnutá do ú�tovníctva pod�a prílohy �.2.

Zodpovedný: Splnené

A.3/

Plnenie:

schva�uje

Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013 pod�a prílohy �. 3.

Schválené bez pripomienok. II. zmena príspevku m.p. Bapos na rok 2013 vykonaná.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 30/2013

k bodu Návrh nájmu nehnute�ného majetku mesta
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Nájom nehnute�ného majetku mesta pod�a prílohy �. 1.

Za Bardbyt: vi� príloha k plneniu uznesenia.
Za ZUŠ: Zmluva o prenájme garáže s DR SR B.Bystrica, pracovisko Prešov, pobo�ka Bardejov uzavretá od
1.8.2012 na dobu neur�itú.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 31/2013

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Nakladanie s majetkom mesta pod�a prílohy �. 1.

vi� príloha k plneniu uznesenia.

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   �. 32/2013

k bodu Návrh na založenie obchodnej spolo�nosti pre správu mestských lesov
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/

Plnenie:

schva�uje

100 % majetkovú ú�as� Mesta Bardejov v obchodnej spolo�nosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. vo forme
pe�ažného vkladu vo výške 5.000,-- €.

Pe�ažný vklad vo výške 5 000,- € zaplatený d�a 10.7.2013 odd. ekonomiky MsÚ Bardejov.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   �. 32/2013

B.2/

Plnenie:

schva�uje

Zástupcu do štatutárneho orgánu obchodnej spolo�nosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o.  - konate�a: Ing.
Vladimíra Zo�aka.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

B.3/

Plnenie:

schva�uje

Zástupcov do kontrolného orgánu spolo�nosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. - dozornú radu: RNDr. Vladimír
Sav�inský, RNDr. Marcel Tribus, Bc. Jozef Guliga.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

B.4/

Plnenie:

schva�uje

Zakladate�skú listinu spolo�nosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. bez pripomienok.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

D.1/

Plnenie:

ukladá

PREDNOSTOVI MsÚ - zabezpe�i� všetky náležitosti k podaniu návrhu na zápis spolo�nosti do obchodného
registra a následne podanie návrhu na príslušný registrový súd do Obchodného registra Okresného súdu
Prešov.

Spolo�no� Mestské lesy Bardejov, s.r.o. bola zapísaná v OR SR d�a 7.8.2013.

Zodpovedný: Splnené Termín: 7. 8. 2013

U Z N E S E N I E   �. 33/2013

k bodu Personálne zmeny v obchodnej spolo�nosti Bardterm, s. r. o. Bardejov
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Odvolanie p. Andreja �echa z funkcie konate�a spol. Bardterm, s. r. o. s ú�innos�ou k 30. 6. 2013.

Vymaz z obchodného registra bol vykonaný d�a 11.7.2013.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva�uje

Vymenovanie Ing. Márie Va�kovej do funkcie konate�ky spol. Bardterm, s. r. o. s ú�innos�ou k 1. 7. 2013.

Zápis v obchodnom registri bol vykonaný d�a 11.7.2013

Zodpovedný: Splnené

A.3/

Plnenie:

schva�uje

Konate�ke spol. Bardterm, s. r. o. Ing. Márii Va�kovej mesa�nú odplatu vo výške 2006,00 € (z toho konate�ka
680,00 €, riadite�ka 1326,00 €).

Mesa�ná odplata premietnutá do mzdovej agendy.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   �. 34/2013

k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP v rámci Finan�ného mechanizmu EHP (program "Prispôsobenie sa
zmene klímy - prevencia povodní a sucha", opatrenie: zdravé mestá)
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Predloženie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia: Zdravé mestá pre projekt:  "Prevencia povodní a sucha v
urbanizovanom prostredí mesta Bardejov".

Žiados� o poskytnutie nenávratného finan�ného príspevku bola predložená na Úrad vlády SR d�a 1.7.2013.

Zodpovedný: Splnené Termín: 1. 7. 2013

U Z N E S E N I E   �. 35/2013

k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP v rámci Opatrenia 1.2: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni (OPIS - Opera�ný program Informatizácia spolo�nosti)
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPIS - 2013/1.2/05 pre projekt "Elektronizácia samosprávy Mesta
Bardejov - služba ob�anovi".

Splnené, žiados� o nenávratný finan�ný príspevok bola predložená na Ministerstvo financií SR d�a
19.08.2013.

Zodpovedný: Splnené Termín: 21. 8. 2013

U Z N E S E N I E   �. 36/2013

k bodu Návrh VZN Mesta Bardejov �. 131/2013 o zrušení CV� ako sú�asti ZŠ Komenského 23, 085 13 Bardejov a
Základnej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov �. 130/2013 o zrušení CV� ako sú�asti Základnej školy,
Komenského 23, 085 13 Bardejov.

CV� pri ZŠ Komenského 23 bolo vyradené zo siete školských zariadení k 30.6.2013.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva�uje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov �. 131/2013 o zrušení CV� ako sú�asti Základnej školy,
Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 085 01 Bardejov.

CV� pri ZŠ Nám. arm. gen. L.Svobodu bolo vyradené zo siete školských zariadení k 30.6.2013.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 37/2013

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - ÚPN Mesta Bardejov �. 12 a VZN Mesta Bardejov �.
132/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná �as� ÚPN M Bardejov - zmena �. 12
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/

Plnenie:

schva�uje

Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu �.12 s ú�innos�ou 15-ym d�om od vyvesenia.

Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu Mesta Bardejov a �alšia výstavba v tejto lokalite sa bude
riadi� pod�a schválenej zmeny.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   �. 37/2013

B.2/

Plnenie:

schva�uje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov �. 132/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná �as�  Územného
plánu Mesta Bardejov  zmena �.12 s ú�innos�ou 15-ym d�om od vyvesenia.

Predmetné VZN bolo vyvesené a nadobudlo ú�innos� v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zodpovedný: Splnené

B.3/

Plnenie:

schva�uje

Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov.

V súlade s predmetným vyhodnotením boli akceptované pripomienky zapracované do tejto zmeny ÚPN M
Bardejov.

Zodpovedný: Splnené

C.1/

Plnenie:

odporú�a

- zverejni� záväzné �asti ÚPN M Bardejov zmena �.12 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta najmenej na 30 dní,
- spracovanie �istopisu ÚPN M Bardejov zmena �.12 a zaslanie jednej sady Obvodnému úradu Prešov –
odboru výstavby a bytovej politiky,
- ozna�enie textovej �asti zmeny ÚPN M Bardejov,  hlavných výkresov a záväznej  �asti schva�ovacou
doložkou, ktorá bude obsahova� ozna�enie schva�ovacieho orgánu, �íslo uznesenia s dátumom schválenia a
odtla�kom pe�iatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom,
- spracova� registra�ný list ÚPN M Bardejov zmena �.12 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doru�i�
na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Uznesenie splnené  v súlade s textom uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 38/2013

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - ÚPN Mesta Bardejov �. 22 a VZN Mesta Bardejov �.
133/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná �as� ÚPN M Bardejov - zmena �. 22
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/

Plnenie:

schva�uje

Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu �.22 s ú�innos�ou 15-ym d�om od vyvesenia.

Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu Mesta Bardejov a �alšia výstavba v tejto lokalite sa bude
riadi� pod�a schválenej zmeny.

Zodpovedný: Splnené

B.2/

Plnenie:

schva�uje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov �. 133/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná �as�  Územného
plánu Mesta Bardejov  zmena �.22 s ú�innos�ou 15-ym d�om od vyvesenia.

Predmetné VZN bolo vyvesené a nadobudlo ú�innos� v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zodpovedný: Splnené

B.3/

Plnenie:

schva�uje

Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov.

V súlade s predmetným vyhodnotením boli akceptované pripomienky zapracované do tejto zmeny ÚPN M
Bardejov.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   �. 38/2013

C.1/

Plnenie:

odporú�a

- zverejni� záväzné �asti ÚPN M Bardejov zmena �.22 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta najmenej na 30 dní,
- spracovanie �istopisu ÚPN M Bardejov zmena �.22 a zaslanie jednej sady ObÚ Prešov,
-ozna�enie textovej �asti zmeny ÚPN M Bardejov,  hlavných výkresov a záväznej  �asti schva�ovacou
doložkou, ktorá bude obsahova� ozna�enie schva�ovacieho orgánu, �íslo uznesenia s dátumom schválenia a
odtla�kom pe�iatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom,
-spracova� registra�ný list ÚPN M Bardejov zmena �.22 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doru�i� na
MV a RR SR.

Uznesenie splnené  v súlade s textom uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 39/2013

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - ÚPN Mesta Bardejov �. 23 a VZN Mesta Bardejov �.
134/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná �as� ÚPN M Bardejov - zmena �. 23
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/

Plnenie:

schva�uje

Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu �.23 s ú�innos�ou 15-ym d�om od vyvesenia.

Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu Mesta Bardejov a �alšia výstavba v tejto lokalite sa bude
riadi� pod�a schválenej zmeny.

Zodpovedný: Splnené

B.2/

Plnenie:

schva�uje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov �. 134/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná �as�  Územného
plánu Mesta Bardejov  zmena �.23 s ú�innos�ou 15-ym d�om od vyvesenia.

Predmetné VZN bolo vyvesené a nadobudlo ú�innos� v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zodpovedný: Splnené

B.3/

Plnenie:

schva�uje

Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov.

V súlade s predmetným vyhodnotením boli akceptované pripomienky zapracované do tejto zmeny ÚPN M
Bardejov.

Zodpovedný: Splnené

C.1/

Plnenie:

odporú�a

- zverejni� záväzné �asti ÚPN M Bardejov zmena �.23 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta najmenej na 30 dní,
- spracovanie �istopisu ÚPN M Bardejov zmena �.23 a zaslanie jednej sady Obvodnému úradu Prešov –
odboru výstavby a bytovej politiky,
- ozna�enie textovej �asti zmeny ÚPN M Bardejov,  hlavných výkresov a záväznej  �asti schva�ovacou
doložkou, ktorá bude obsahova� ozna�enie schva�ovacieho orgánu, �íslo uznesenia s dátumom schválenia a
odtla�kom pe�iatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom,
- spracova� registra�ný list ÚPN M Bardejov zmena �.23 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doru�i�
na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Uznesenie splnené  v súlade s textom uznesenia.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   �. 40/2013

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - stanovisko k spracovaniu UŠ 18/2013
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

súhlasí

So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) a
Regula�ného plánu centrálnej mestskej zóny Bardejov (RP CMZ Bardejov):
a.)  pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov a RP CMZ Bardejov z podnetu firmy FONDO s.r.o., Gorlická
12, 085 01  Bardejov. Zmena má rieši� možnos� polyfunk�nej zástavby na parcele C KN 12/28 v k.ú.
Bardejov. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
b.)  prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov z podnetu  Stap s.r.o., Dubinné 99, 086 12  Kurima Zmena má
rieši� možnos�  výstavby zariadenia verejného dopravného a technického vybavenia – �S PHM na parcele �.
CKN 1756/23 v k.ú. Bardejovská Nová Ves. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
c.)  pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov z podnetu firmy FONDO s.r.o., Gorlická 12, 085 01  Bardejov.
Zmena má rieši� možnos� nízkopodlažnej bytovej zástavby na parcelách  C KN 4979/27, 4979/26 a �iasto�ne
parcela �. CKN 4979/8  v k.ú. Bardejov. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
d.) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov z podnetu Martina Šim�a, Gy�ov, ul. �anianska 6, 044 14
�a�a. Zmena má rieši� zmenu na záhradkárske osady a sústredené chatovíská v k.ú. Bardejov. Štúdiu
spracuje na vlastné náklady.
e).  pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov z podnetu MsÚ Bardejov. Štúdia má rieši� prehodnotenie
zmeny ÚPN M Bardejov v lokalite Pod dúbravou v k.ú. Bardejov z plôch pôvodnej po�nohospodárskej výroby
– orná pôda a navrhnú� možnosti využitia územia v nadväznosti na prebiehajúcu prípravu realizácie JZ
obchvatu - úpravu cesty I/77, blízkos� zdroja pitnej vody pre mesto Bardejov a rieky Top�a s pri�ahlým
inunda�ným územím. Štúdia má by� spracovaná na náklady mesta.

Žiadatelia pod bodmi 1. a.),b.),c.),d.) boli o tejto skuto�nosti oboznámení listom d�a 01.07.2013. Odd.
životného prostredia MsÚ Bardejov sa riadi týmto uznesením a v závislosti od finan�ných prostriedkov
zabezpe�uje spracovanie predmetných materiálov pod bodom �. 1.e). v danej lokalite.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

súhlasí

So za�atím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií Mesta Bardejov pod�a
bodu �. 1.

Žiadatelia pod bodmi 1. a.),b.),c.),d.) boli o tejto skuto�nosti oboznámení listom d�a 01.07.2013. Odd.
životného prostredia MsÚ Bardejov sa riadi týmto uznesením a v závislosti od finan�ných prostriedkov
zabezpe�uje spracovanie predmetných materiálov pod bodom �. 1.e). v danej lokalite.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 41/2013

k bodu Návrh Plánu kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Plán kontrolnej �innosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2013 pod�a prílohy �. 1.

Schválené bez pripomienok, pod�a tohto plánu sa vykonáva kontrolná �innos�.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 42/2013

k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2013
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2013 pod�a prílohy �. 1.

Plán zasadnutí bol 2. 7. 2013 zaslaný všetkým zodpovedným e-mailovou poštou.

Zodpovedný: Splnené

7 / 8



U Z N E S E N I E   �. 47/2013

k bodu Návrh na udelenie �estného ob�ianstva pre Jozefa Grešáka in memoriam
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Udelenie ocenenia - �estný ob�an in memoriam Jozefovi Grešákovi.

Ocenenie-�estný ob�an in memoriam Jozefovi Grešákovi bude udelené spolu s ude�ovaním Ceny primátora
mesta v januári 2014.

Zodpovedný: V plnení

8 / 8
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Plnenie uzn. MsZ �. 30/2013 zo d�a 25.6.2013   
(pod�a prílohy �. 1) 

Správca: BARDBYT, s. r. o. 

P.�. Typ 
(nájom, 
podnájom)

Lokalita  
Celková 
výmera 

Cena v  
 €/m2/rok Nájomca Ú�el prenájmu 

Plnenie 
uznesenia 

1. 

Nájom 
nebytových 
priestorov 

Dlhý rad A1 118,43 
m² 

119,50,-  
ako 
pôvodná 
zmluva 

SATMO,s.r.
o., 
Dominika 
Tatarku 16, 
Poprad 

Sie� zna�kovej 
predajne ORANGE 
Slovensko, a.s. 

Zmluva �. 
965/13 dobu 
neur�itú od 
1.3.2013 

   2. 

Nájom 
nebytových 
priestorov

Radni�né 
námestie 42 

54,72 m² 
  

80,50,- 
predaj�a 
17,09,- 
u ostatných 
priestorov 

Leyla, s.r.o.  
Radni�né 
námestie 8 

Predaj�a suveníry, 
dar�ekové predmety 

Zmluva �. 
966/13 na 
dobu 
neur�itú od 
1.6.2013 

3. 

Nájom 
nebytových 
priestorov

Dlhý rad 16 
Administratí
vna budova 
II. poschodie 

 79,04 m² 
  

Spol.priest
ory 13,28,- 
Kancelárie 
26,56,- 
  

Slov. 
pozemkový 
fond, 
Búdkova 
36, 
Bratislava 

Kancelárske priestory

Zmluva 
�.01156/13  
na dobu 
neur�itú od 
1.5.2013 

4. 

Nájom 
nebytových 
priestorov 

Stöcklova �. 
11-
poschodie 

54,75 m² 
  

kader. 
21,58,- 
hyg. 
zariadenie 
13,28 

Veroniku 
Cviklikovú 
– WICKI L. 
Svobodu 5, 
Bardejov 

Nechtové štúdio a 
kaderníctvo 
               

Zmluva �. 
970/13 na 
dobu 
neur�itú od 
1.6.2013 

5. 

Nájom 
nebytových 
priestorov 

Slovenská 7 175,51 
m² 

37,61,- VK 

HYDINA 
SK s.r.o. 
065 11 
Nová 
�ubov�a 
505 

Predaj  
mäsa, hydinových 
a brav�ových 
výrobkov 

Zmluva �. 
969/13 na 
dobu 
neur�itú od 
1.7.2013 

6. 

Nájom 
nebytových 
priestorov 

Dlhý rad 22 160,32 
m² 

100,10,- 

A a Z, s.r.o., 
Lipová 
3368/47, 
Bardejov, 
Adriana 
Balážová 

Predaj galantérie, 
topánok, dámska, 
pánska móda, 
kabely, dáždniky, 
pe�aženky 

Zmluva �. 
973/13  na 
dobu 
neur�itú od 
15.8.2013 

7. 

Nájom 
nebytových 
priestorov 

údržba Tarsa 
Šev�enku 7 29,44 m² 19,92,- 

Kabelko, 
s.r.o. Dlhý 
rad 1595/22 
Bardejov 

Skladové priestory 
Zmluva �. 
964/13  na 
dobu 
neur�itú od 
1.6.2013 

   8. 

Nájom 
nebytových 
priestorov 

Veterná 
3179 50,98 m² 

26,56,-
pedikúra 
13,28,- ost. 
priestory 

Erika 
Semánekov
á, Fri�kovce 
98 

Pedikúra 
Zmluva �. 
972/13  na 
dobu 
neur�itú od 
15.8.2013 

   9. 
Nájom 
nebytových 
priestorov 

Údržba 
Tarasa 
Šev�enku 7 

27,52 m² 19,92,- 

Kabelko, 
s.r.o. Dlhý 
rad 1595/22 
Bardejov 

Skladové priestory 
Zmluva 
�.971/13  na 
dobu 
neur�itú od  
1.8.2013 
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10. 

Podnájom 
nebytových 
priestorov 

Dlhý rad 
A/1 vchod 
24 - 
PAMEX 

52,97 m² 

 Daniela 
Šu�aková – 
DANTEX, 
�. Svobodu 
4, Bardejov 

Predaj dámska 
a pánska móda 

Podnájom 
od 
1.7.2013 

11. 
Podnájom 
nebytových 
priestorov 

Radni�né 
námestie 39 
MAR & 
MAR 

64,08 m² 

 Patrik 
Boruv, 
Lesná 
1780/22 

Reštaura�ná 
a kaviarenská 
�innos�
      

Podnájom 
od 1.7.2013 

1. Dôvodom hodného osobitného zrete�a je predaj �asti podniku GLOBAL COMMUNICATIONS, s.r.o.,  
    spolo�nosti SATMO s.r.o. oprávnenej na �innos� v rovnakom rozsahu a odbore - sie� predajní Orange  
    Slovensko, a.s. 

2. Výberové konanie d�a 10.4.2013 

3. Dôvod hodný osobitného zrete�a je v súlade s uznesením MsZ �. 53/2011 zo d�a 28.6.2011 v bodoch  
    5,6,7,8,(dlhodobo vo�ný nebytový priestor) 

4. Dôvod hodný osobitného zrete�a je v súlade s uznesením MsZ �.82/2011 zo d�a 22.9.2011 v bode �íslo 4. 

5. Výberové konanie d�a 29.5.2013 

6. Výberové konanie d�a 5.6.2013 

7. Dôvod hodný osobitného zrete�a je v súlade s uznesením MsZ �. 53/2011 zo d�a 28.6.2011 v bodoch  
    5,6,7,8,(dlhodobo vo�ný nebytový priestor) 

8. Dôvod hodný osobitného zrete�a je v súlade s uznesením MsZ �. 53/2011 zo d�a 28.6.2011 v bodoch  
    5,6,7,8,(dlhodobo vo�ný nebytový priestor) 

9. Dôvod hodný osobitného zrete�a je v súlade s uznesením MsZ �. 53/2011 zo d�a 28.6.2011 v bodoch  
    5,6,7,8,(dlhodobo vo�ný nebytový priestor) 
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3/ 

Príloha k plneniu uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MsZ �.25/2013 zo d�a 17.5.2013 
a k plneniu uznesenia MsZ �. 31/2013 zo d�a 25.6.2013

Plnenie pod�a prílohy �. 1 k uzn. MsZ �. 25/2013 z mimoriadneho zasadnutia MsZ d�a 
17.5.2013

A. Schva�uje.

I. Predaj nehnute�ností.
1. BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31  Bardejovské Kúpele
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje predaj pozemku parc. C KN 4223/6 vo výmere 48 m2, kultúra 
pozemku – ostatná plocha, v k.ú. Bardejov za cenu pod�a znaleckého posudku. 

Zámer prevodu  nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete�a bol 
zverejnený d�a 2.5.2013  na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tla�i Bardejovské novosti  v 
19. týždni. 
Plnenie:  Návrh kúpnej zmluvy zaslaný na prejednanie a podpísanie a.s. Bard. Kúpele. 
2. Jozef  Hric, ul. M. Vileca 2, Bardejovská Nová Ves, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje predaj �asti pozemku z parc. C KN 23/1 o šírke 2,5 – 3 m  po 
celej d�žke  ku hranici jeho  pozemku parc. C KN 26, ktorého je vlastníkom, za cenu pod�a znaleckého posudku 
a za dodržania podmienky Adama Nováka – ADAM, Dlhý rad 30, Bardejov – t.j. vynechania priestoru na rohu 
od jeho budovy k pozemku p. Hrica najmenej 3 m. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. Cena 
stanovená znaleckým posudkom �. 16/2013 je vo výške 16 € / 1 m2. 

Zámer prevodu  nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete�a bol 
zverejnený d�a 2.5.2013  na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tla�i Bardejovské novosti  v 
19. týždni. 
Plnenie:  Kúpna zmluva uzatvorená d�a 9.7.2013, kúpna cena zaplatená, d�a 10.7.2013 podaný návrh na 
vklad vlastníckeho práva na Správu katastra v Bardejove. Vklad povolený d�a 1.8.2013.  
3. RNDr. Anna Futóová, Ždiarska 1, Košice
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje predaj  �asti pozemku z parc. C KN 437 o šírke 3 – 3,5 m po 
celej d�žke k prislúchajúcemu pozemku parc. C KN 311, po elektrický st�p a RIS skrinku, v k.ú. Bardejovská 
Nová Ves, za cenu pod�a znaleckého posudku �. 15/2013 vo výške 17 € / 1 m2. Výmera pozemku bude 
upresnená GO plánom. 

Zámer prevodu  nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete�a bol 
zverejnený d�a 2.5.2013  na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tla�i Bardejovské novosti  v 
19. týždni. 
Plnenie:  Žiadate�ke bolo osobne oznámené schválenie predaja �asti pozemku  a zárove� sme požiadali 
o doloženie návrhu geometrického plánu. Po doložení a odsúhlasení geometrického plánu bude vypracovaná 
kúpna zmluva. 
4. Mgr. Alena Nováková, Bardejovský Miha�ov  44, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje predaj �asti pozemku z parc. E KN 5617 (�as� C  KN 6460) vo 
výmere cca 75 m2 na Bard. Miha�ove z dôvodu oplotenia pozemku, za cenu pod�a znaleckého posudku �. 
17/2013 vo výške 14 € / 1 m2. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. 

Pod�a zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b sa jedna o prevod majetku obce a to 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou.

Pod�a  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, �l. 4, ods. 10/b sa jedna o prevod majetku 
mesta a to  pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou.
Plnenie: Kúpna zmluva medzi mestom a žiadate�kou o kúpu pozemku nebola doteraz uzatvorená, nako�ko 
vlastník susedného pozemku p. Gibe� uplatnil písomnú námietku vo�i prijatému uzneseniu. Z tohto dôvodu 
bola žiados� opakovane prejednávaná na zasadnutí komisie správy majetku MsZ a ostatných orgánov 
príslušných v tejto veci rozhodnú�. 

II. Zámena nehnute�ností:
5. Saleziáni Don Bosca, Námestie sv. rodiny 1, 085 01  Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje zámenu  nehnute�nosti v areáli cintorína sv. Anny a to �as�  
parcely C KN 357/2 vo vlastníctve Saleziánov o výmere cca 100 m2, ktorá tvorí chodník z Kúpe�nej ulice, za 
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rovnakú �as�  parcely C KN 357/1 a C KN 357/10  vo výmere cca 100 m2 vo vlastníctve mesta, v k.ú. Bardejov. 
Zámena nehnute�ností bude 1:1. Výmera pozemkov bude upresnená GO plánom. 

Zámer prevodu  nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete�a bol 
zverejnený d�a 2.5.2013  na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tla�i Bardejovské novosti  v 
19. týždni. 
Plnenie:  Zámenná zmluva uzatvorená d�a 6.9.2013.
6. BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1,  085 01  Bardejov, I�O: 36 498 904, LV �. 14459,
R.A.S., s.r.o., Sveržov, Priemyselná 3005/1, 085 01  Bardejov, I�O: 31 679 897, LV �. 9948,
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje zámenu  nehnute�ností v súvislosti s pripravovanou kompletnou  
rekonštrukciou ul. Partizánska v Bardejove pod�a vypracovaného projektu - Revitalizácia verejných 
priestranstiev na ulici Partizánska v Bardejove, takto:  
a/ �as� pozemku z parc. C KN 1215/1 evidovanej na LV �. 9948 a �as� pozemku z parc. C KN 1215/9 
evidovanej na LV �. 14459 na ul. Partizánska v k.ú. Bardejov, 
b/ za �as� pozemku z parc. C KN 5167/50 vo vlastníctve mesta na sídl. Vinbarg pred nákupným strediskom �.s. 
2647 postavenom na parc. C KN 5167/18 v k.ú. Bardejov. 
Všeobecná hodnota pozemkov bude stanovená pod�a znaleckých posudkov. Výmera pozemkov bude upresnená 
GO plánmi. 

Zámer prevodu  nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete�a bol 
zverejnený d�a 2.5.2013  na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tla�i Bardejovské novosti  v 
19. týždni. 
Plnenie:   K zámene nehnute�ností nedošlo z dôvodu neodblokovania záložného práva u vlastníka pozemku 
BIOVEX, s.r.o. na LV 14459.  

III. Zriadenie parkovacích plôch pri bl. „H“ na ul. Partizánska.
7. Ing. Miroslav Stach a Ing. Mária Stachová, bytom Fri�kovce �. 1,
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  ude�uje súhlas na realizáciu 4 parkovacích miest pod�a alternatívy „C“, 
ktoré boli podmienené príslušným stavebným úradom pri vydaní stavebného povolenia �íslo: 2012/01036 zo d�a 
19.03.2012 pre stavbu „Nadstavba bytového domu H-2 na ul. Partizánska v Bardejove“ s tým, že žiadatelia 
nebudú plati� nájomné a po realizácii parkovacích miest tieto budú odovzdané bezodplatne do vlastníctva mesta. 
Plnenie:  Nájomná zmluva uzatvorená d�a 23.8.2013.

IV. Vyradenie nehnute�ného majetku mesta.
8. Spolo�nos� BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje vyradenie nehnute�ného majetku z evidencie a z majetku mesta 
a to bytu v bytovom dome A/16 na ul. Laca Novomeského.  Vo vlastníctve Mesta Bardejov bol  jeden byt, ktorý 
d�a 1.2.2013 bol odpredaný (odpredaj realizovala firma INFOTREND, s.r.o. Radni�né námestie �. 21, 
Bardejov).   
Eviden�né �íslo: 803353 – Laca Novomeského A/16 – Anna Vašková 
Obstarávacia cena bytu:  7 028,51 € 
Zostatková cena bytu:     4 479,16 €  

Pod�a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, �l. 5, ods. 4 – O spôsobe nakladania 
s prebyto�ným a neupotrebite�ným majetkom mesta rozhoduje na základe odporú�ania príslušnej komisie 
u všetkého nehnute�ného majetku  mestské zastupite�stvo po prerokovaní v mestskej rade.
Plnenie:  D�a 21.5.2013 zaslané písomné oznámenie o schválení vyradenia nehnute�ného majetku mesta 
a zárove� zaslaný 1 x výpis z uznesenia Maz �. 25/2013. 
V. Doplnenie uznesenia MsZ �. 4/2013 zo d�a 21.3.2013, A.VII. – bod 10 -  Revitalizácia verejných 
priestranstiev na ulici Partizánska v Bardejove.
9. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje doplnenie uznesenia MsZ  �. 4/2013 zo d�a 21.3.2013, A.VII. – 
bod 10 -  Revitalizácia verejných priestranstiev na ulici Partizánska v Bardejove, takto: 
1. Pod�a GO plánu �. 37119192-20/2013 sa jedna o zámenu novovytvorenej parc. C KN 1008/4 vo výmere 75 
m2, zastavaná plocha, za �as� pozemku z parc. C KN 3701/1 na ul. Tehelná (Stanislav Lipták). Zámena 
pozemkov bude 1:1, zbytok pod�a znaleckého posudku. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. 
Plnenie:  Stanislav Lipták , zámenná zmluva podpísaná d�a 10.05.2013, návrh na vklad do katastra podaný 
17.05.2013, rozdiel  kúpnej ceny uhradený 16.05.2013, rozhodnutie o povolení vkladu doru�ené 07.06.2013. 
2. Pod�a GO plánu �. 37119192-19/2013 sa jedna o zámenu novovytvorenej parc. C KN 999/13 vo výmere 186 
m2, zastavaná plocha, parc. C KN 999/17 vo výmere 8 m2, zastavaná plocha, za �as� pozemku z parc. E KN 
5485/3 na ul. Jesenského (BARDFARM s.r.o.). Zámena pozemkov bude 1:1, zbytok pod�a znaleckého posudku. 
Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. 
Plnenie:  BARDFARM,s.r.o., zámenná zmluva podpísaná d�a 10.05.2013, návrh na vklad do katastra podaný 
17.05.2013, krycí list na úhradu doplatku kúpnej ceny vyhotovený a daný na odd. ekonomiky 10.05.2013, 
Pozemok zapísaný na LV 11832 d�a 13.06.2013. 
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3. Pod�a GO plánu �. 37119192-17/2013 sa jedna o zámenu pozemku parc. C KN 1215/24 vo výmere 76 m2, 
zastavaná plocha, za �as� pozemku z parc. C KN 5167/50 na sídl. Vinbarg (BIOVEX, s.r.o.). Zámena pozemkov 
pod�a znaleckého posudku. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. 
Pod�a GO plánu �. 37119192-31/2013 sa jedna o novovytvorenú parc. C KN 5167/217 vo výmere 167 m2, 
kultúra pozemku – zastavaná plocha,  novovytvorenú parc. C KN 5167/218 vo výmere 61 m2, kultúra pozemku 
– ostatná plocha. 
Plnenie:   K zámene nehnute�ností nedošlo z dôvodu neodblokovania záložného práva u vlastníka pozemku 
BIOVEX, s.r.o. na LV 14459.  
4. Pod�a GO plánu �. 37119192-23/2013 sa jedna o odkúpenie pozemku parc. C KN 1019/7 vo výmere 16 m2, 
zastavaná plocha, evidovanej na LV �. 8749 – Slovenská sporite��a, a.s., Ústredie, Tomášiková 48, Bratislava. 
Kúpna cena 524,80 €.
Plnenie: SLSP, a.s., podpísaná 22.05.2013, návrh na vklad do katastra podaný 22.05.2013, krycí list na 
úhradu kúpnej ceny vyhotovený a daný na odd. ekonomiky d�a 22.05.2013. Pozemok zapísaný na LV 6279 
d�a 04.06.2013. 
5. Pod�a GO plánu �. 37119192-25/2013 sa jedna o odkúpenie pozemku parc. C KN 1020/2 vo výmere 14 m2, 
zastavaná plocha, a pod�a GO plánu �. 37119192-8/2013 sa jedna o odkúpenie pozemku parc. C KN 1021/2 vo 
výmere 99 m2, ostat. plocha, evidovaných na LV �.4326 – SR – Okresný súd Bardejov. Kúpna cena 3.706,40 €. 
Plnenie:  SR – Okresný súd Bardejov, kúpna zmluva podpísaná 27.05.2013, schva�ovacia doložka 
Ministerstva financií podpísaná 05.06.2013.  Návrh na vklad do katastra podaný 12.06.2013, krycí list 
vyhotovený a podaný na odd. ekonomiky 28.05.2013. 
6. Pod�a GO plánu �. 37119192-24/2013 sa jedna o odkúpenie pozemku parc. C KN 1032/19 vo výmere 4 m2, 
zastav. plocha, evidovanej na LV �.  6785 – TRUDI� s.r.o., Partizánska 2635, Bardejov. Kúpna cena 131,20 €. 
Plnenie:  TRUDI�, s.r.o., podpísaná 29.04.2013, návrh na vklad do katastra podaný 30.04.2013, krycí list na 
úhradu kúpnej ceny vyhotovený a daný na odd. ekonomiky d�a 29.04.2013, rozhodnutie o povolení vkladu 
doru�ené 16.05.2013. 
7. Pod�a GO plánu �. 37119192-22/2013 sa jedna o odkúpenie pozemku parc. C KN 1019/6 vo výmere 99 m2, 
zastavaná plocha, evidovanej na LV �. 6415 – Finan�né riadite�stvo Slovenskej republiky, Banská Bystrica. 
Kúpna cena 3.247,20 €. 
Plnenie:  SR – Finan�né riadite�stvo , kúpna zmluva podpísaná d�a 10.06.2013, kúpna zmluva osobne 
doru�ená d�a 11.06.2013 na Finan�né riadite�stvo. 
8. Pod�a GO plánu �. 37119192-21/2013 sa jedna o odkúpenie pozemku parc. C KN 999/15 vo výmere 26 m2, 
zastavaná plocha, parc. C KN 1005/3 vo výmere 87 m2, zastavaná plocha, evidovaných na LV �. 9054 – ŠARIŠ 
CENTRUM a.s., Nám SNP 1, Bardejov. Kúpna cena 3.706,40 €. 
Plnenie:  ŠARIŠ CENTRUM, a.s., podpísaná 29.04.2013, návrh na vklad do katastra podaný 30.04.2013, 
krycí list na úhradu kúpnej ceny vyhotovený a daný na odd. ekonomiky d�a 29.04.2013, rozhodnutie 
o povolení vkladu doru�ené 20.05.2013. 

B. Neschva�uje.

I. Predaj nehnute�ností.
10. Jozef  Sabol, Bartošovce 234, Hertník
Mestské zastupite�stvo v Bardejove neschva�uje predaj plechovej garáže vrátane zastavaného pozemku a �asti 
pozemku z parcely C KN 3276/1 vo výmere 159 m2 v k.ú. Bardejov. 
Plnenie:  Žiadate� o kúpu pozemku  Jozef  Sabol  bol listom d�a 27.5.2013 informovaný o neschválení  
predaja nehnute�nosti. 

II. Prenájom nehnute�ností.
11. Alojz Šoltýs, bytom  Mokroluh 8,  086 01  Rokytov
- požiadal o odkúpenie �asti pozemku z parc. E KN 3538/8 (parc. C KN 1653/12) na ul. Štefánikovej 
v Bardejove. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve mesta vo výmere cca 82 m2, ktorej bližšie využitie neuvádza. 
Uvedený pozemok, o ktorý záujemca požiadal, nie je v dotyku s jeho pozemkom. Vlastní�ka susedného 
pozemku parc. C KN 1653/13 – Anna Mikluš�áková, Slovenská 12, Bardejov, predložila d�a 7.12.2012 písomné 
stanovisko, v ktorom uvádza, že nesúhlasí s  predajom pozemku parc. C KN  1653/12 pre Alojza Šoltýsa, bytom 
Mokroluh 8. 
Plnenie:  Žiadate� o nájom pozemku Alojz Šoltýs bol listom d�a 27.5.2013 informovaný o neschválení  nájmu  
nehnute�nosti. 
12. Anna Mikluš�áková – AMAGAS, Slovenská 12, Bardejov  
- požiadala listom d�a 7.12.2012 Mesto Bardejov o prenájom parcely  C KN 1653/2 vo výmere 82 m2  od 
1.1.2013 do 31.12.2013 na bližšie nešpecifikované podnikate�ské aktivity.     
  Komisia správy majetku mestského zastupite�stva odporú�ala prenájom �asti pozemku z parc. E KN 
3538/8 (C KN 1653/12)  vo výmere 82 m2 v k.ú. Bardejov na dobu ur�itú do 31.12.2013, za nájomné vo výške 1 
€ / 1 m2 ro�ne. 
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Zámer prenájmu  nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete�a bol 
zverejnený d�a 20.2.2013  na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tla�i Bardejovské novosti  v 
9. týždni. 

Na základe zverejnenia prenájmu  nehnute�ného majetku p. Anna Mikluš�aková – AMAGAS, 
Slovenská 12, Bardejov, predložila d�a 4.3.2013 cenovú ponuku za prenájom pozemku parc. C KN 1653/12 vo 
výmere 82 m2 a to vo výške 1 €/1 m2 ro�ne. 

p. Aloj Šoltýs, Mokroluh 8, 086 01  Rokytov  predložil d�a 6.3.2013 žiados� o odkúpenie resp. nájom 
pozemku  C KN 1653/12 a odpove� na list zo d�a 20.2.2013. Tento pozemok má záujem zve�adi� na ú�el 
parkovania áut a hlavne na montáž posuvnej brány pre zvä�šenie priechodu pre prístup na spolo�nú prístupovú 
cestu C KN 1653/20, ktorú bránu má po dohode spoluvlastníkov zabezpe�i�. Na tejto parcele C KN 1653/12 je 
aj spolo�ná vodomerná šachta, ktorá je vystavená  
pôsobeniu vandalov a bezdomovcov. Poklop šachty v dôsledku vy�í�ania vandalov je už poškodený 
a predstavuje potenciálne nebezpe�enstvo pre chodcov. Dvor nie je zabezpe�ený vo�i vstupu nežiadaných osôb 
a techniky. 

V zmysle hore uvedených vážnych dôvodov a v súlade s predloženým návrhom mesta na prenájom 
pozemku navrhuje: 
1. 5 € a viac, za predpokladu možnosti zrealizovania posuvnej brány ešte v tomto roku, 
2. Odpredaj pozemku C KN 1653/12 do spoluvlastníckeho podielu ako sú�as� spolo�nej prístupovej cesty 
1653/20 opä� za ú�elom zve�adenia a realizácie posuvnej brány, 
3. 8 € s tým, že od 1.1.2014 na to bude nadväzova� kúpna zmluva na parc. C KN 1653/12. 
            Mestské zastupite�stvo v Bardejove neprijíma ani jednu predloženú ponuku na prenájom pozemku  
(parc. C KN 1653/12). Odporú�a požadovanú �as� pozemku z parc. E KN 3538/8 (parc. C KN 1653/12) vo 
výmere cca 82 m2 na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov ponecha� vo vlastníctve Mesta Bardejov. 
Plnenie:  Žiadate�ka o nájom pozemku Anna Mikluš�áková bola listom d�a 27.5.2013 informovaná 
o neschválení  nájmu  nehnute�nosti.      
   
Plnenie pod�a prílohy �. 1 k uzneseniu MsZ �. 31/2013 zo d�a 25.6.2013.

I. Výsledky obchodných verejných sú�aží.
1. Predaj areálu  Letného  kúpaliska v Bardejovských Kúpe�och.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove berie na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej sú�aže, ktorá 
bola  neúspešná  z dôvodu, že v termíne do 12.6.2013 do 15.00 hod. nebola predložená žiadna ponuka. 

Mesto Bardejov v zmysle v  § 281 a �alších ustanovení Obchodného zákonníka, v súlade so  „Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“ a uzn. MsZ �. 4/2013 zo d�a 21.3.2013, vyhlásilo obchodnú 
verejnú sú�až  o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnute�ného majetku mesta  
a to:  budova sociálneho zariadenia – šatne s príslušenstvom a bazén – letné kúpalisko s príslušenstvom  súp. �.  
3084  na parcele C KN 4188  a pozemok parc. C KN 4188 o výmere 2019 m2  -  zastavaná plocha a nádvoria, 
parcela C KN 4189/1 o výmere 3857 m2 – trvalý trávny   porast , parcela C KN 4189/2 o výmere 465 m2  -  trvalý 
trávny porast  a parcela C KN 4193/1 o výmere 3961 m2  -  záhrada   v  k. ú. Bardejov. Najnižšie požadovaná 
kúpna cena bola 594.900 €.

Obchodná verejná sú�až bola vyhlásená v �ase  od  15.5.2013 do 12.6.2013 do 15.00 hod. 
s vyhodnotením ponúk d�a 13.6.2013 o 13.30 hod.  
Plnenie: Nevyhodnocuje sa.
2. Predaj pozemkov Pod Dúbravou v k.ú. Bardejov.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove berie na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej sú�aže, ktorá 
bola  neúspešná  z dôvodu, že v termíne do 12.6.2013 do 15.00 hod. nebola predložená žiadna ponuka. 

Mesto Bardejov v zmysle v  § 281 a �alších ustanovení Obchodného zákonníka, v súlade so  „Zásadami 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“ a uzn. MsZ �. 4/2013 zo d�a 21.3.2013, vyhlásilo obchodnú 
verejnú sú�až  o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnute�ného majetku mesta  
a to:  predaj pozemku parc. E KN 3700 vo výmere 20850 m2, kultúra pozemku – orná pôda, predaj �asti 
pozemku z parc. E KN 3618/1,  kultúra pozemku – orná pôda, nachádzajúcich sa Pod Dúbravou v k.ú. 
Bardejov. Najnižšie požadovanú kúpna cena bola  10 € za 1 m2 s upozornením na platný územný plán. 

Obchodná verejná sú�až bola  vyhlásená v �ase  od  15.5.2013 do 12.6.2013 do 15.00 hod. 
s vyhodnotením ponúk d�a 13.6.2013 o 13.00 hod.  
Plnenie: Nevyhodnocuje sa.
3. Predaj pozemku  v k.ú. Mokroluh.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove berie na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej sú�aže, ktorá 
bola  neúspešná  z dôvodu, že v termíne do 12.6.2013 do 15.00 hod. nebola predložená žiadna ponuka. 

Uznesením MsZ �. 51/2012 zo d�a 27.9.2012 bol schválený predaj pozemku parc. E KN 2366 vo 
výmere 1329 m2 v k.ú.Mokroluh formou obchodnej verejnej sú�aže za najnižšie požadovanú cenu stanovenú 
znaleckým posudkom vo výške 4,26 € / 1 m2. 
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Obchodná verejná sú�až bola  vyhlásená v �ase  od  27.5.2013 do 12.6.2013 do 15.00 hod. 
s vyhodnotením ponúk d�a 13.6.2013 o 13.00 hod.  
Plnenie: Na rokovanie MsZ d�a 26.9.2013  je predložený návrh na priamy predaj pozemku parc. E KN 2366 
vo výmere 1329 m2 v k.ú. Mokroluh Vincentovi Semanovi, bytom Mokroluh 220, 086 01  Rokytov.
4. Predaj objektu VI. Materskej školy na ul. Pod Papier�ou.
a/ Mestské zastupite�stvo v Bardejove berie na vedomie informáciu o výsledku obchodnej verejnej sú�aže, ktorá 
bola  neúspešná  z dôvodu, že v termíne do 12.6.2013 do 15.00 hod. nebola predložená žiadna ponuka. 
b/ Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje vypísanie VIII. opakovanej obchodnej verejnej sú�aže 
v súlade s § 9a ods. 1 písm. a/ zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí a zníži� najnižšie podanie  o 50.000 € z  
požadovanej ceny 270.000  €  za predaj objektu VI. Materskej školy �.s. 1625 na pozemku parc. C KN 6542 
s príslušenstvom a pozemky: parc. C KN 6542 vo výmere 1222 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. 
C KN 6544/3 vo výmere 6485 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, parc. C KN 6543/2 vo výmere 210 m2, 
kultúra pozemku –  zastavaná plocha,  v k.ú. Bardejov. Najnižšie požadovaná cena po VI. znížení  je  220.000 €. 
Plnenie: V súlade s uzn. MsZ �. 31/2013 bolo vyhlásené IX. kolo OVS na odpredaj objektu MŠ + DJ Pod 
Papier�ou v k.ú. Bardejov a to v termíne od 20.8.2013 do 17.9.2013. Otváranie obálok je ur�ené na de�
18.9.2013.   

A. Schva�uje.

II. Predaj nehnute�ností.
5. Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje  predaj �asti pozemku z parc. C KN 3697/1 vo výmere cca 400 
m2 na ul. �. Štúra v k.ú. Bardejov formou obchodnej verejnej sú�aže. Najnižšie požadovaná kúpna cena bude 
stanovená znaleckým posudkom. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. (Vladimír Kokoš,  �. Štúra 3, 
Bardejov  požiadal o odkúpenie �asti pozemku z parcely C KN 3697/1 vo výmere cca 400 m2, ktorá hrani�í 
s jeho pozemkom). 
Plnenie: Žiadate� o kúpu pozemku bol listom d�a 8.7.2013 informovaný o schválení odpredaja požadovaného 
pozemku formou obchodnoverejnej sú�aže. Znalecký posudok vypracovaný. Po vyhotovení GO plánu na 
oddelenie parc. C KN 3697/1 bude vyhlásená obchodná verejná sú�až. 
6. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bardejov, Kellerova 2, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje  predaj �asti pozemku z parc. C KN  874/1 na ul. Dlhý rad  v k.ú. 
Bardejov  za kúpnu cenu 1 €.  Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.  

(�as� pozemku z parc. C KN 874/1, ktorý tvorí  prístup ku Okresnej knižnici Dávida Gutgesela – ku 
parc. C KN 873, bol schválený pre spolo�nos� XAWAX, spol. s. r.o., Bardejov so zriadením vecného bremena – 
práva prístupu do budovy knižnice vo vlastníctve VÚC). 

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zrete�a d�a 6. júna 2013. 

Mestské zastupite�stvo v Bardejove tento  prevod  schválilo 3/5 vä�šinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Žiadate� o kúpu pozemku bol listom 8.7.2013 informovaný o schválení odpredaja požadovaného 
pozemku a sú�asne bol požiadaný o predloženie geometrického plánu potrebného k uzatvoreniu kúpnej 
zmluvy. 
7. Jozef  Mol�an a manž. Viera Mol�anová, ul. Sady 24, Dlhá Lúka
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje  predaj �asti pozemku z parc. C KN 716/1 a �asti pozemku 
z parc. C KN 626  o šírke do 1,5 m  od  rodinného domu  po celej d�žke pozemku parc. C KN 716/12, za cenu 
pod�a znaleckého posudku �. 13/2013 vo výške 7 € / 1 m2. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.

Zámer prevodu  nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zrete�a bol 
zverejnený d�a 5.6.2013  na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tla�i Bardejovské novosti  v 
24. týždni. 

Mestské zastupite�stvo v Bardejove tento  prevod  schválilo 3/5 vä�šinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Žiadate� o kúpu pozemku bol osobne na odd SM MsÚ informovaný o schválení odpredaja 
požadovaného pozemku a sú�asne bol požiadaný o predloženie geometrického plánu potrebného 
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. 
8. Miroslava  Švorcová rod. Sta�ková, J. Grešáka 4, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje  predaj �asti pozemku z parc. E KN 709/2, diel 4 vo výmere 21 
m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN  3284/2 vo výmere 21 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, 
za cenu pod�a znaleckého posudku �. 35/2013 vo výške 15,54 € / 1 m2. 

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zrete�a d�a 5. júna 2013.

Mestské zastupite�stvo v Bardejove tento  prevod  schválilo 3/5 vä�šinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená d�a 23.7.2013, kúpna cena zaplatená d�a 23.7.2013, podaný návrh na 
vklad vlastníckeho práva na Správu katastra v Bardejove d�a 23.7.2013. Rozhodnutie o povolení vkladu 
vlastníckeho práva zo d�a 14.8.2013. 
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9. Jozef  Sliva, Pod Šibe�ou horou 57, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje  predaj pozemku  parc. C KN 1652/6 vo výmere 40 m2, kultúra 
pozemku – ostatná plocha, na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov  za cenu pod�a znaleckého posudku �. 37/2013 
a to vo výške 14,34 € / 1 m2. 

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zrete�a d�a 5. júna 2013.

Mestské zastupite�stvo v Bardejove tento  prevod  schválilo 3/5 vä�šinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená d�a 5.8.2013,  kúpna cena zaplatená d�a 5.8.2013. Následne podaný 
návrh na vklad vlastníckeho práva na Správu katastra v Bardejove. Vklad vlastníckeho práva povolený pod 
�íslom V-1851/2013 zo d�a 3.9.2013. 
10. Mgr. Miroslava Ballonová, Gróner 45, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje  predaj pozemku  parc. C KN 33815/57 vo výmere 171 m2,  
kultúra pozemku – ostatná plocha, v k.ú. Bardejov za cenu pod�a znaleckého posudku �. 38/2013 a to vo výške 
14,54 € / 1 m2. 

Pod�a zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b sa jedna o prevod majetku obce a to 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou.

Pod�a  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, �l. 4, ods. 10/b sa jedna o prevod majetku 
mesta a to  pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená d�a 13.8.2013, kúpna cena zaplatená d�a 14.8.2013. Následne podaný 
návrh na vklad vlastníckeho práva na Správu katastra v Bardejove. 
11. Ing. Miriam Bogdaníková a Ladislav Bogdaník, ul. Dubová �. 34, Bard. Nová Ves
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje  predaj �asti pozemku z parc. C KN 1655/104   vo výmere cca 
109 m2 na sídl. IBV v k.ú. Bardejovská Nová Ves, za cenu pod�a znaleckého posudku. Výmera pozemku bude 
upresnená GO plánom. 

Pod�a zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b sa jedna o prevod majetku obce a to 
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojím umiestnením 
a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou.

Pod�a  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, �l. 4, ods. 10/b sa jedna o prevod majetku 
mesta a to  pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdate�a vrátane pri�ahlej plochy, ktorá svojím 
umiestnením a využitím tvorí neoddelite�ný celok so stavbou. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená d�a 4.9.2013, kúpna cena zaplatená d�a 4.9.2013, podaný návrh na vklad 
vlastníckeho práva na Správu katastra v Bardejove. 

III. Zámena nehnute�ností.
12. BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, Bardejov.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje  majetkovoprávne dovysporiadanie pozemkov formou zámeny  
�asti pozemkov z parc. C KN 1215/10, �asti pozemku z parc. C KN 1215/9 na ul. Partizánskej  vo výmere cca 50 
m2, okolo budovy Obchodného centra na sídl. Vinbarg, �as� pozemkov z parc.: C KN 5167/49, C KN 5167/50, 
C KN 5167/219 v pomere 1:4 v k.ú. Bardejov, za ú�elom realizácie  stavby v rámci projektu – Revitalizácia 
centrálnej mestskej zóny mesta Bardejov Výmera pozemkov bude upresnená GO plánmi. 

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zrete�a d�a 5. júna 2013.

Mestské zastupite�stvo v Bardejove tento  prevod  schválilo 3/5 vä�šinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Predmetná zámena  nehnute�ností  je v štádiu riešenia vzh�adom k tomu, že na pozemok vo 
vlastníctve Biovex-u je zriadené záložné právo. 

IV. Prenájom pozemkov.
13. Po�ovnícke  združenie Urbanovka Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje  prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov na výkon 
práva po�ovníctva Po�ovníckemu združeniu Urbanovka Bardejov v uznanom Po�ovnom revíri Jed�ovec – 
Urbanovka v zmysle zákona o po�ovníctve �. 274/2009 Z.z. o po�ovníctve v platnom znení, na dobu 10 rokov od 
1.1.2014  za podmienok pod�a platných právnych predpisov. Náhrada za užívanie po�ovného revíru sa ur�í na 
základe sadzobníka na výpo�et nájomného za po�ovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri. 
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje poverenie pre zástupcu mesta na zastupovanie Mesta Bardejov na 
zhromaždení vlastníkov po�ovných pozemkov v zmysle zákona o po�ovníctve �. 274/2009 Z.z. v platnom znení 

Takéto splnomocnenie bude následne plati� pre všetky po�ovné revíry, v ktorých budú kon�i�  
zmluvy o nájme pozemkov na výkon práva po�ovníctva. 

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prenájmu nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zrete�a d�a 5. júna 2013. 
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Mestské zastupite�stvo v Bardejove tento  prenájom pozemkov na výkon práva po�ovníctva  
schválilo 3/5 vä�šinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Na základe prijatého uznesenia sa splnomocnený zástupca Mesta Bardejov zú�astnil zhromaždenia 
vlastníkov po�ovných pozemkov  d�a 3.9.2013 s právom hlasovania o návrhu na využitie po�ovného revíru 
a schválenia náhrady za užívanie. Nová nájomná bude uzatvorená po ukon�ení platnosti pôvodnej zmluvy  v 1. 
štvr�roku 2014.

V. Odkúpenie nehnute�ností.
14. Jaroslav  Darák a manž., Pod papier�ou 42, Bardejov 
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje  majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov na prístupovú 
komunikáciu  na novom sídl. IBV Družba, ul. Homolkova v k.ú. Bardejov – odkúpenie pozemkov do vlastníctva 
Mesta Bardejov od fyzických osôb  za kúpnu cenu 1,66  € za 1 m2 (50,- Sk / 1 m2) po schválení finan�ných 
prostriedkov v rozpo�te mesta. 
Zoznam vlastníkov:
1. LV �. 11137, parc. C KN 4869/206 vo výmere 142 m2, kultúra pozemku – orná pôda 
     Vlastník: MUDr. Marta Turayová, Jarmo�ná 43, Modrý Kame�
2. LV �.12245, parc. C KN 4869/237 vo výmere 160 m2, kultúra pozemku– trvalý tr. porast 

                +  parc. C KN 4869/240 vo výmere 159 m2, kultúra pozemku – trvalý tr. porast 
Vlastník: Mária Kendrová, Dlhá 67, Dlhá Lúka 

    Ing. Ján Petrovi�, 	a�evská 9, Bardejov 
     Michal Petrovi�, Wolkerova 3, Bardejov 
     Eva Peersonova, Richton Dr. 2015, Wheaton IL 

3. LV �. 12915, parc. C KN 4869/384 vo výmere 161 m2, kultúra pozemku – trvalý tr.porast 
   + parc. C KN 4869/393 vo výmere 167 m2, kultúra pozemku – trvalý tr.porast 

     Vlastník: Štefan Brezovský, Štefánikova 6, Bardejov 
     Mária Matuševská, Gorkého 9, Bardejov 
     Matilda Michrinová, Obrancov mieru 70, Prešov 
     Anna Brezovská, Fu�íkova 36, Bardejov 
4. LV �.12914, parc. C KN 4869/385 vo výmere 175 m2, kultúra pozemku – trvalý tr. porast 

   + parc. C KN 4869/392 vo výmere 170 m2, kultúra pozemku – trvalý tr. porast 
     Vlastník: Anna Guzová, Jánošíková 30/A, Prešov
     Jozef Han�ovský, Kukorelliho 7, Bardejov 
     Milan Kunst, Zlaté 147 
     Marta Zbihlejová, Komenského 12, Bardejov 
     Ing. Igor Han�ovský, Rosná 5, Košice 
 Uznesením MsZ �. 124/2008 zo d�a 11.12.2008 bola schválená kúpna cena 50,- Sk / 1 m2 – 1,66 € za 1 
m2. Na majetkovoprávne vysporiadanie sedem vyššie uvedených pozemkov o celkovej výmere 1134 m2 je 
potrebných 1.882,44 € . 
Plnenie: Vlastníkom pozemkov bola d�a 20.8.2013 zaslaná ponuka na odpredaj pozemku – spoluvlastníckych 
podielov do vlastníctva mesta. K našej ponuke sa majú písomne vyjadri� do 14-tich dní odo d�a doru�enia 
nášho listu. 

VI. Zaradenie hnute�ného majetku do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spolo�nosti  
Bardejovská televízna spolo�nos�, s.r.o., Bardejov.
15. Bardejovská televízna spolo�nos�, s.r.o., Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zaradenie hnute�ného majetku do majetku mesta a následné 
zverenie do nájmu spolo�nosti  Bardejovská televízna spolo�nos�, s.r.o., Bardejov v súlade s platnou 
nájomnou zmluvou.
Hnute�ný majetok  bol obstaraný v procese projektu digitalizácie vysielania Bardejovskej televízie v období 
november 2012 – máj 2013. 
Príloha �. 1:

Hnute�ný majetok – vysiela� Vinbarg:
• -homologizované vysielacie zariadenie (DVB-T televízny vysiela� 100 W) vrátane redukcií 

a výstupného filtra 
• -anténový nosi� (stožiar) 
• -technologické zariadenie (anténový systém) 
• -rádioreleové zariadenie na dopravu modulácie z TV štúdia na vysiela�
• -konvertor DVB/ASI 
• -19-palcový dátový rozvádza�
• -19-palcový rozvodný panel 
• -kabeláž 
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v nadobúdacej cene 35 550,00- EUR bez DPH + 7 110,00-EUR 20% DPH 
spolu                                                    42 660,00- EUR s DPH 

Hnute�ný majetok – softvér:
• -vysielacie zariadenie Airbox vrátane enkódera, dekódera a servera 

v nadobúdacej cene spolu                   8 040,-EUR s 20% DPH 

Hnute�ný majetok – príslušenstvo vysielacieho pracoviska:
• -1x Apple iMac 27'' i5 2,9GHz/16GB/1TBFusionDrive/GTX 675MX 1BG SK  s príslušenstvom 
• -1x NB Toshiba Satellite C850-1F7 
• -1x TP-LINK TL-SG1016 Switch 
• -1x HDD WD20EFRX 2000BG Red 3,5 64MB 
• -1x Conteg 19''rozvádza� 42U 800x800 s príslušenstvom 
• -3x Logitech Keyboard K120 SK USB 
• -1x Keyboard Apple Imac 
• -2x Sandisk ExtremePro SDXC 64GB 95MB/s 
• -4x APC Battery Kit 
• -1x Software – Motion 5 
• -1x Software – Compressor 
• -1x Software – Final Cut X 
• -1x Štúdiové svetlá Set 330*3/220*3/statívy 
• -2x LED Toshiba 24W1333DG 
• -2x LED Samsung UE40EH5020 
• -2x Držiak TV Rott Monaco M 23''-42'' 
• -1x Úložisko dát DLH 

v nadobúdacej cene 7 016,792 EUR bez DPH + 1 754,198 EUR 20% DPH 
spolu                                              8 770,99-EUR s DPH 

Hnute�ný majetok – príslušenstvo vysielacieho pracoviska:
• -1x Countour Shuttle express 
• -2x Batéria NP-F970 
• -1x Batéria SWIT S-8U62 
• -1x Kamerové svetlo LED Pro 98 
• -1x Sachtler Ace M GS Tripod Kit 
• -1x SD adaptér Sony EX3 

v nadobúdacej cene 950,66 EUR bez DPH + 190,132 EUR 20% DPH 
spolu                                              1 140,79 EUR s DPH 

Hnute�ný majetok – príslušenstvo vysielacieho pracoviska:
• -2x Recording sound Interfaces bunndle Maudio/Behringer/tBone 
• -1x PVC panel štúdio / Keying 

v nadobúdacej cene 1 140,00 EUR bez DPH + 228,00 EUR 20% DPH 
spolu                                               1 368,00 EUR s DPH 
 Pod�a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, �l. 6 – zaradenie hnute�ného majetku do 
majetku mesta a následné zverenie do nájmu podlieha schváleniu mestského zastupite�stva. 
Plnenie: Uzn. MsZ �. 31/2013 bolo odstúpené na MsÚ, oddelenie kultúry,   za ú�elom vypracovania protokolu 
z odovzdania a prevzatia. Hnute�ný majetok bol zaradený do majetku mesta a odovzdaný do správy BTS, s.r.o. 
Bardejov. 

VII. Doplnenie a zmena uznesení MsZ.
16. Zmena zmluvy o budúcej zmluve a doplnenie chýbajúcej parcely E KN 5514.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje zmenu a doplnenie uznesenia MsZ �. 109/2011 zo d�a 
15.12.2011, príloha �. 1/a, pod bodom A.XI.-34, - uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného 
vecného bremena a to zo spolo�nosti Východoslovenská distribu�ná, a.s. Mlynská 13, Košice na spolo�nos�
Kaufland  Slovenská Republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava, 
na budúcu VN prípojku, ktorá bude zrealizovaná pre výstavbu OC Kaufland Bardejov na parcele E KN 5514, 
evidovanej na LV �. 11832 v k.ú. Bardejov. Vlastníkom budúceho elektrického VN vedenia bude spolo�nos�
Kaufland Slovenská Republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, Bratislava. 
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Plnenie: D�a 27.6.2013 bolo písomné oznámené spol. Kaufland SR o schválení zmeny zmluvy o budúcej 
zmluve a zaslaný 1 x výpis z uzn. MsZ �. 31/2013. Podpísaná Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného 
bremena bola Kauflandu SR v.s.o. zaslaná d�a 22.7.2013.     
17. XAWAX, spol. s r.o., Radni�né námestie �. 37, Bardejov.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje doplnenie  a zmenu uznesenia MsZ �.  21/2013 zo d�a 4.4.2013, 
v prílohe �. 1, bod A.II.-3. 

Zmenená situácia spevnených dláždených kamenných plôch nasledujúcich chodníkov: 
- �as� parcely �. 4 chodník pred bývalou budovou VÚB v šírke cca 2,5 m a v d�žke cca57 m – t.j. cca 1/3 
celkovej d�žky chodníka v pokra�ovaní smerom ku ceste na Kellerovej ul. a popri ceste v smere na jestvujúci 
chodník na ul. Dlhý rad. 
- �as� parcely C KN 870 v šírke cca 2 m a v d�žke cca 120 m na Kellerovej ul. od križovatky s ulicou Dlhý rad 
po napojenie na jestvujúci chodník na parc. C KN 549/2 – vedúci medzi bytovým domom p.�. 539/2 a rodinným 
domom p.�. 550/1. 
- �as� parcely C KN 619/1 v šírke cca 2 m a v d�žke cca 249 m na ul. Dlhý rad od za�iatku chodníka medzi 
budovou mestskej knižnice na p.�. 873 a ev. kostolom na p.�. 878 po napojenie na jestvujúci chodník na p.�. 
620/1 pri križovatke s ul. Krátky rad. 
To znamená spolu cca 880 m2 kamenných spevnených plôch s použitím stavebných materiálov 
a technologického postupu, ktorým bola vykonaná Mestom Bardejov rekonštrukcia chodníka Dlhý rad. 

Mesto Bardejov zverejnilo zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta z dôvodu hodného 
osobitného zrete�a – doplnenie uznesenia MsZ �. 21/2013 zo d�a 4.4.2013, d�a 6. júna 2013.
Plnenie: Je nutné zrealizova� GO plány, ako aj dorieši� predaj a využite�nos� pozemkov okolo Evanjelického 
kostola. Neoddelite�nou sú�as�ou bude aj stanovenie hodnoty spevnených plôch, ako podklad pre stanovenie 
zámeny. 

VIII. Súhlas na uloženie STL plynovodu do pozemku vo vlastníctve mesta.
18. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, I�O: 35910739
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  ude�uje súhlas na umiestnenie STL plynovodu do pozemku - parcely C KN 
6537/6, (zelený pás), ktorý je vo vlastníctve Mesta Bardejov v rámci stavby „Obnova STL a NTL plynovodov 
Bardejov, Za Rajom, I. etapa“.
Plnenie: D�a 27.6.2013 bolo písomné oznámené SPP – distribúcia a.s. o schválení umiestnenia STL 
plynovodu do pozemku vo vlastníctve mesta a zárove� im bol zaslaný aj výpis z  uzn. MsZ �. 31/2013. 

B. Neschva�uje.

I. Predaj nehnute�nosti.
19. Gréckokatolícky farský úrad Bardejov – Družba, Pod Papier�ou 3958, Bardejov 
Mestské  zastupite�stvo v Bardejove  neschva�uje  predaj �asti pozemku z parc. C KN 6544/3 na sídl. Družba 
v k.ú. Bardejov. 
Plnenie: Listom zo d�a 27.6.2013 oznámený výsledok rokovania MsZ. 

   Ing. Ján Mochnacký 
               vedúci oddelenia 


