MESTO BARDEJ OV

UZNESENIE č. 1/2014 - M
z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
23.1.2014
k bodu Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
A/

berie na vedomie
1. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJ OV

UZNESENIE č. 2/2014 - M
z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
23.1.2014
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
A/

schvaľuje
1. Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha . 1 /a k uzneseniu .
zastupite stva d a 23.1.2014.

2 /2014 z mimoriadneho zasadnutia mestského

A. Schva uje.
I. Predaj nehnute ností formou obchodnej verejnej sú aže.
1. Predaj objektu VI. MŠ Pod papier ou v k.ú. Bardejov.
Mestské zastupite stvo v Bardejove schva uje predaj objektu VI. Materskej školy na ul. Pod
Papier ou, .s. 1625 na pozemku parc. C KN 6542 s príslušenstvom a pozemkami: 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 6543/3 vo výmere 210 m2, kultúra pozemku –
zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov, formou obchodnej verejnej sú aže. Najnižšie požadovaná kúpna
cena je 190.000 €.
2. Predaj areálu Letného kúpaliska v Bardejovských Kúpe och.
Mestské zastupite stvo v Bardejove schva uje predaj areálu Letného kúpaliska v Bardejovských
Kúpe och 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, formou obchodnej verejnej sú aže. Najnižšie požadovaná kúpna
cena je 530.000 €.

II. Zmena obchodného mena v nájomnej zmluve.
3. Mestské zastupite stvo v Bardejove schva uje zmenu obchodného mena v nájomnej zmluve z: Ing.
Ladislav Strašil – NUBIUM, I O: 11812168, Ra ianska 25, 831 02 Bratislava, na: NUBIUM s.r.o.,
sídlo: Tren ianska 55, 821 09 Bratislava, I O: 47545674.
Pod a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, l. 18, ods. 3: Dispozi né
oprávnenia pre nakladanie s majetkom mesta, ktoré nie sú vyhradené na schva ovanie primátorovi
mesta pod a týchto zásad, alebo pod a všeobecne záväzných právnych predpisov, patria mestskému
zastupite stvu.

MUDr. Boris Hanuš ak
primátor mesta
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Príloha:
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Bardejove po prerokovaní návrhu nakladania s majetkom mesta
odporú a
mestskému zastupite stvu
schváli
A. I. Predaj nehnute ností v bodoch 1, 2 formou obchodnej verejnej sú aže,
II. Ukon enie nájmu nebytových priestorov v objekte SOS Bard. Kúpele v bode 3 dohodou.
Dodatkom k NZ . 2346/2004 – 2 upravi výmeru prenajatých nebytových priestorov.
III. Zmenu obchodného mena v nájomnej zmluve v bode 4.
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Príloha . 1 /b k uzneseniu . 2
zastupite stva d a 23.1.2014.

/2014 z mimoriadneho

zasadnutia mestského

A. Schva uje.
I. Predaj nehnute nosti formou obchodnej verejnej sú aže.
Mestské zastupite stvo v Bardejove schva uje predaj asti pozemku z parc. E KN 5151/1 vo
výmere cca 9780 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, v k.ú. Bardejov, formou obchodnej
verejnej sú aže v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, po kladnom
stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Správcu povodia Bodrogu, M.R.Štefánika
25, Trebišov. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom v súlade so spracovanou PD
„Rekonštrukcia chodníka Bardejovské Kúpele“. Najnižšie požadovaná kúpna cena stanovená
znaleckým posudkom . 2/2014 je 13,31 €/1 m2.
Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupite stvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Pod a ÚPN M
Bardejov je zakreslená as parcely C KN 3882/1 – as E KN 5151/1 v k.ú. Bardejov ur ená na
územie verejnej a izola nej zelene. Zakreslená as parcely C KN 3885 v k.ú. Bardejov je ur ená na
lesy a mimolesná vysoká zele .
Stanovisko odd. podnikate skej innosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie
podnikate ských inností v Bardejove zabezpe ujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a ú elové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju asti mestského pozemku parc.
. E KN 5237/1 – lesný pozemok, v k. ú. Bardejov.
S odpredajom asti pozemku z parc. C KN 5151/1 v k. ú. Bardejov súhlasíme za podmienky,
že od jestvujúceho chodníka do Bardejovských Kúpe ov sa ponechá pozd ž uvedenej parcely pás
široký min. 2,75 m pre rozšírenie chodníka v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie
„Rekonštrukcia chodníka Bardejovské Kúpele“ a zárove je potrebné vyžiada stanovisko správcu
toku.

MUDr. Boris Hanuš ak
primátor mesta

MESTO BARDEJ OV

UZNESENIE č. 3/2014 - M
z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
23.1.2014
k bodu Návrh na udelenie ocenenia Mesta Bardejov - zhotovenie a umiestnenie pamätnej
tabule Základnej umeleckej škole Michala Vileca
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
A/

schvaľuje
1. Udelenie ocenenia Mesta Bardejov - zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule
Základnej umeleckej škole Michala Vileca.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJ OV

UZNESENIE č. 4/2014 - M
z XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
23.1.2014
k bodu Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 14/1994 o
zriadení mestskej polície
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
A/

berie na vedomie
1. Protest prokurátora č. 95/13 - 7 zo dňa 19. 12. 2013.

B/

ruší
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 14/1994 o zriadení Mestskej
polície v Bardejove.

C/

ukladá
1. NÁČELNIKOVI MsPO - spracovať návrh VZN Mesta Bardejov o zriadení
Mestskej polície v Bardejove.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

