
MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 165/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove

A/ berie na vedomie
1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č.

57-152/2021.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 166/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

A/ berie na vedomie
1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 167/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

A/ schvaľuje
1. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



 

Príloha č.1  uznesenia  MsZ  č. 167/2021  zo dňa 14.10.2021                     

 

Správca: BARDBYT, s. r. o.  

 

 

 

P.č. 
Typ 

(nájom, 
podnájom) 

Lokalita 
Celková  
výmera 

Cena v 

€/m2
/rok 

Nájomca 
Účel 

podnájmu 

Plnenie 

uznesenia 

1.  

Nájom 

nebytových 
priestrov 

Radničné 
námestie 12  

49,50 m² 
sklad 26,56,- 

ostatné priestory 
13,28,- 

Ing. Alena 

Hovancová, 
Hurbanova 

3963/36 085 01 

Bardejov 

sklad Od 1.7.2021 

2.  

Nájom 

nebytových 
priestrov 

Stöcklova 9 
- podkrovie 

59,60 m² 

kancelária 
26,56,- 

ostatné priestory 
13,28,- 

Elite Worker, s.r.o. 

Slanická 86/1  027 
44 Štefanov na 

Oravou 

kancelárie Od 1.9.2021 

3.  

Nájom 

nebytových 
priestrov 

Dlhý rad 16 
– OÚ stará 

budova,  III. 

poschodie 

25,56 m² 

kancelária 
26,56,- 

ostatné priestory 
13,28,- 

Jana 

Vašičkaninová, 
Gorlická 16, 085 

01 Bardejov 

kancelária Od 1.9.2021 

4.  

Nájom 

nebytových 
priestrov 

Tarasa 

Ševčenku 7 
– areál 
údržby 

BARDBYT 

10,35 m² sklad 19,92,- 

DAMAX Tech 

s.r.o., Hlavná 
57/A, 085 01 

Bardejov – Dlhá 
Lúka   

sklad Od 1.9.2021 

5.  

Nájom 

nebytových 
priestrov 

Radničné 
námestie 15 
– prízemie 

39,53 m² 
cukrárenská 
výroba 26,56 

Chateau wine eu 

s.r.o., Dlhý rad 
1433/30, Bardejov 

cukrárenská 
výroba 

Od 1.11.2021 

 

 

 

 

1.2.3.4.5. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobo 

voľný nebytový priestor). 
 

 



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 168/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 1 - vyhlásenie opakovanej OVS - ul.
Štefánikova

A/ schvaľuje
1. Vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku

novovytvorenej parc. C KN 4979/60 o výmere 2000 m2, kultúra pozemku –
ostatná plocha, evidovanej na LV č. 11832 v k. ú. Bardejov, na ul. Štefánikova
za zníženú kúpnu cenu 30,18 € / 1 m2 (cena 33,53 € / 1 m2 znížená o 10 %).
Rozhodujúcim kritériom je najvyššia cena, návrhy je potrebné doručiť do 15
dní odo dňa zverejnenia, návrhy budú vyhodnotené do 10 dní odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie návrhov. Mesto Bardejov si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť a odmietnuť všetky predložené
návrhy.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 169/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 2 - predaj nehnuteľností -predaj
pozemku v záhradkárskej lokalite Strelnica / Kira sever v k.ú. Bardejov



A/ schvaľuje
1. Predaj pozemku v záhradkárskej lokalite Strelnica / Kira sever v k.ú. Bardejov

podľa GO plánu č. 37119192-121/2021 zo dňa 11.10.2021 (G1-907/2021) z
parc. E KN 2607 evidovanej na LV č. 11832, diel 1 o výmere 442 m2, ktorý
zodpovedá parc. C KN 4731/8, trvalý trávnatý porast, v záhradkárskej lokalite
Strelnica / Kira sever v k.ú. Bardejov, formou obchodnej verejnej súťaže.
Najnižšie požadovaná kúpna cena je 25,00 € / 1 m2.
Rozhodujúcim kritériom je najvyššia cena, návrhy je potrebné doručiť do 15
dní odo dňa zverejnenia, návrhy budú vyhodnotené do 10 dní odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie návrhov. Mesto Bardejov si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť a odmietnuť všetky predložené
návrhy.
Stanovisko oddelenia ŽP: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M
Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Parcela č. C KN 4731/8   v k. ú.
Bardejov je podľa ÚPN M Bardejov určená pre:
ÚZEMIE  REKREAČNÝCH ZÁHRAD A SÚSTREDENÝCH CHATOVÍSK
Rz
a/ ú z e m i e   s l ú ž i :
- pre individuálnu rekreáciu a záhradkárenie
b/ n a  ú z e m í  j e  p r í p u s t n é  u m i e s t ň o v a ť :
-  individuálne rekreačné záhradky so záhradnými domčekmi do výmery 30,0
m2 ich zastavanej plochy
- nenáročné zariadenia rekreačných a športových činností v prírode
c/ ostatné funkcie /činností sú neprípustné.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.09.2007 a aktualizovaný k
31.12.2014 s výhľadom do r. 2025.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 170/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 3 -predaj nehnuteľností - Mgr.
Valentína Koščová

A/ schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj novovytvorenej parc. C KN

4262/98 o výmere 25 m2, ostatná plocha, evidovanej na LV č. 6279 v k.ú.
Bardejov, vytvorenej  GO plánom č. 37119192-117/2021 zo dňa 7.10.2021,
G1-897/2021, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku č. 73/2021 zo dňa
4.10.2021 vo výške 23,06 € / 1 m2 + 10 % pre Mgr. Valentínu Koščovú, J.
Grešáka 7, 085 01 Bardejov.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o
prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec
povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku
MsZ je zriadenie prídomovej záhradky.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa  28.9.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 171/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 4 - odkúpenie pozemkov - Ing. Biroš,
Ing. Basová, Ing. Štalmachová, p. Paliga, p. Čižmár



A/ schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj  pozemku parc. E KN 811/1 o

výmere 53 m2, parc. E KN 817/10 o výmere 113 m2, parc. E KN 817/30 o
výmere 30 m2, evidovaných na LV č. 11832, časti pozemku z parc. C KN
516/3 evidovanej na LV č. 6279 na ul. Přerovská v k.ú. Bardejov, za kúpnu
cenu podľa znaleckého posudku  č. 74/2021 zo dňa 4.10.2021 vo výške 17,43 €
/ 1 m2 + 10 % pre:
Ing. Milan Biroš a Františka Birošová, Přerovská 5, Bardejov
Ing. Alena Basová, Pod papierňou 1524/46, Bardejov
Ing. Iveta Štalmachová, J. Grešáka 3174/9, Bardejov
Ján Paliga a Nadežda Paligová, Přerovská 5, Bardejov
Ján Čižmár a Adriana Čižmárová, Přerovská 5, 08501 Bardejov
každému v takom spoluvlastníckom podiele, v akom sú evidovaní na LV č.
11260.  Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o
prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec
povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku
MsZ je údržba a starostlivosť o verejné priestranstvo.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa  28.9.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 172/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 5 - predaj pozemku - Kamil Hovanec

A/ neschvaľuje
1. Predaj pozemku pre Kamila Hovanca, Mokroluh 142, 086 01  Rokytov

novovytvorenej parc. C KN 526/8 o výmere 13 m2, kultúra pozemku –
zastavaná plocha, novovytvorenej parc. C KN 526/9 o výmere 36 m2, kultúra
pozemku – zastavaná plocha, evidovaných na LV č. 9167 v k.ú. Bardejov,
vytvorených GO plánom č. 37119192-123/2020 zo dňa 11.12.2020,
G1-989/2020, za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku  č. 75/2021 zo dňa
4.10.2021 vo výške 33,74 € / 1 m2 + 10 %.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 173/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 6 - predaj pozemku - EMKO Trade, s.
r. o.

A/ neschvaľuje
1. Predaj pozemkov parc. C KN 990/8 o výmere 12 m2, zastavaná plocha, podľa

GO plánu č. 36478318-4/2015 parc. C KN 990/10 o výmere 181 m2, zastavaná
plocha, LV č. 6279 na ul. Miškovského v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu podľa
znaleckého posudku č. 37/2021 zo dňa 14.6.2021  vo výške  45,22 € / 1 m2 +
10 % pre EMKO TRADE, s.r.o., Černyševského 10, 851 01  Bratislava, IČO:
36 726 788.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 174/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 8 - odkúpenie časti pozemku -  Ján
Hudák, Bardejov

A/ schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ  pre p. Jána Hudáka,  Ľ. Štúra 21,

Bardejov predaj časti pozemku  z parc. E KN 3983 evidovanej na LV č. 11832,
trvalý trávny porast, a to podľa GO plánu č. 37119192-118/2021
novovytvorenú parc. C KN 5070/2 o výmere 152 m2, ostatná plocha,
novovytvorenú parc. C KN 5072/35 o výmere 103 m2, trvalý trávny porast,
novovytvorenú parc. C KN 6381/3 o výmere 38 m2, ostatná plocha,
novovytvorenú parc. C KN 5072/36 o výmere 3 m2, trvalý trávny porast, v
záhradkárskej lokalite Mníchovský potok, za kúpnu cenu podľa znaleckého
posudku č. 34/2021 zo dňa 4.10.2021 vo výške 7,89 € / 1 m2 + 10 %.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o
prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec
povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku
MsZ je úprava terénu nad záhradkou v jeho vlastníctve.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa  28.9.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 175/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 9 - predaj pozemku - PhDr. Anna
Šimová, Bardejov

A/ schvaľuje
1. Predaj pozemkov  pre: PhDr. Anna Šimová, Ľ. Štúra 48, 085 01 Bardejov

takto: parc.  C KN 3638/234 – orná pôda o výmere 70 m2, parc. C KN 5255/58
– ostatná plocha o výmere 23 m2,  parc. C KN 5255/59 – ostatná plocha o
výmere 27 m2, ktoré sú evidované na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, za kúpnu
cenu podľa znaleckého posudku č. 35/2021 zo dňa 4.10.2021 vo výške 25,10 €
/ 1 m2 + 10 %.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b, podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/b ,  sa jedná o
prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 176/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 10 - predaj pozemku - Ing. Marianna
Virgalová, Bardejov

A/ schvaľuje
1. Predaj pozemku pre:  Ing. Marianna Virgalová, Tehelná 3920/113, 085 01

Bardejov novovytvorenej parc. C KN 3698/33 o výmere 90 m2, zastavaná
plocha, evidovanej na LV č. 6279, podľa GO plánu č. 37119192-119/2021 zo
dňa 13.10.2021 (G1-914/2021) na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu
podľa znaleckého posudku č. 42/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške 45,32 € / 1
m2 + 10 %.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b, podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/b,  sa jedná o
prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 177/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 11 - prenájom nehnuteľnosti -
Ekobard, a. s. Bardejov

A/ schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ  prenájom pozemku pre EKOBARD,

a.s., Štefánikova 3751, 085 01  Bardejov, IČO: 36 690 830 na parc. C KN
4988/36 o výmere 1800 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha a nádvorie,
LV č. 6279 na ul. Štefánikova v k.ú. Bardejov, na dobu neurčitú, za nájomné vo
výške 12 € ročne (1,00 € mesačne), za účelom realizácie projektu „Rozšírenie
zberného dvora“, ako dočasné parkovisko pre zberové vozidlá, ako aj dočasný
zberný dvor pre obyvateľov mesta Bardejov.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c,  podľa  Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7,  ods. 2/c, sa jedná o
prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom
osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom
je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu
mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej
stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku
MsZ je realizácia projektu „Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa  28.9.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 178/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 12 - nájom nehnuteľnosti - Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica

A/ schvaľuje
1. Nájom pozemku od Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Radničné

námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, Odštepný závod
Košice, Ďumbierska 14, 041 59  Košice– parc. C KN 4279/66 o výmere 36 m2,
ostatná plocha, evidovanej na LV č. 3565 v k.ú. Bardejov na ul. Štefánikova, za
ročné nájomné vo výške 2,23 € / 1 m2, t.j. za celkovú výmeru 36 m2 vo výške
80,28 €  po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta na dobu určitú
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do doby majetkovoprávneho
vysporiadania, najneskôr do 31.12.2025. Nájomné bude každoročne zvyšované
o % inflácie oznámené Štatistickým úradom Slovenskej republiky, merané
indexom spotrebiteľských cien. Prvá úprava výšky nájomného bude za rok
2022. O mieru inflácie bude prepočítané nájomné za predchádzajúci
kalendárny rok.
 Parcela C KN 4279/66 o výmere 36 m2 sa prenajíma za účelom vytvorenia
právneho vzťahu k objektu „Cyklolávky – lávky pre peších a cyklistov“ v rámci
stavby „819 50 – Bardejov – ochrana pred povodňami na rieke Topľa“.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 179/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 13 - prenájom pozemku - Slovenská
správa ciest, Košice

A/ schvaľuje
1. Nájom pozemku  od: Slovenskej správy ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01

Košice takto: parc. C KN 3176/1 o výmere 30 m2, kultúra pozemku –
zastavaná plocha, evidovaná na LV č. 5301 vo vlastníctve Slovenskej správy
ciest Bratislava,  za nájomné stanovené znaleckým posudkom  č. 40/2021 zo
dňa 28.8.2021 vo výške 115,00 € ročne, po schválení finančných prostriedkov v
rozpočte mesta. Nájomná zmluva bude uzatvorená do doby uzatvorenia
Zámennej zmluvy a povolenia vkladu vlastníckeho práva na Okresnom úrade,
katastrálnom odbore v Bardejove.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 6, ods. 5/k –
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom nehnuteľnosti na dobu dlhšiu ako 1
rok a opakovaný nájom.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 180/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 14 - nájom pozemku - Slovenská
správa ciest, Košice

A/ schvaľuje
1. Nájom  časti pozemku od: Slovenskej správy ciest, Kasárenské námestie 4, 040

01 Košice takto: parc. C KN  363/1 o výmere 11,89 m2, ostatná plocha, LV č.
5301 a časti pozemku parc. C KN 4267/22 o výmere 84,35 m2, zastavaná
plocha a nádvorie, LV č. 15578,  za nájomné stanovené znaleckým posudkom
č. 41/2021 zo dňa 6.10.2021 vo výške 3,831 € / 1 m2 ročne, po schválení
finančných prostriedkov v rozpočte mesta, za účelom realizácie stavby
„Cyklochodník ul. Slovenská v Bardejove“. Nájomná zmluva bude uzatvorená
do doby uzatvorenia Zámennej zmluvy a povolenia vkladu vlastníckeho práva
na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Bardejove.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 6, ods. 5/k –
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje nájom nehnuteľnosti na dobu dlhšiu ako 1
rok a opakovaný nájom.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 181/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 15 - odkúpenie nehnuteľností -
rozšírenie Mestského cintorína Bardejov

A/ schvaľuje
1. Odkúpenie pozemkov  pre rozšírenie Mestského cintorína v Bardejove takto:

parc. C KN 4886/55 – LV č. 7536, C KN 4886/149 – LV č. 11663, E KN
2462/1 – LV č. 16647, E KN 2462/3 – LV č. 12864, E KN 2463/1 – LV č.
12865, E KN 2466/1 – LV č. 16647, E KN 2466/3 – LV č. 12868, E KN
2466/4 - LV č. 780, E KN 2466/5 – LV č. 12869, E KN 2467/1 – LV č. 12870,
do vlastníctva Mesta Bardejov za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého
posudku č. 77/2021 zo dňa 4.10.2021 vo výške 24,16 € / 1 m2 po schválení
finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Za odkúpenie pozemkov parc. C KN 4886/55, C KN 4886/149, E KN 2462/1,
E KN 2462/3, E KN 2463/1, E KN 2466/1, E KN 2466/3, E KN 2466/4, E KN
2466/5, E KN 2467/1, za kúpnu cenu 24,16 € / 1 m2 je potrebných  197.100 €
schváliť v rozpočte mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 182/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 16 - odkúpenie nehnuteľností - MV SR,
Centrum podpory Prešov

A/ schvaľuje
1. Odkúpenie pozemku parc. C KN 300/14 o výmere 62 m2,  kultúra pozemku –

ostatná plocha, evidovanej na LV č. 1048 v k.ú. Bardejovská Nová Ves od
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 8127 2 Bratislava, IČO: 42077761,
Centrum podpory Prešov, Štúrova 7, 080 01  Prešov do vlastníctva Mesta
Bardejov za kúpnu cenu 480 € po schválení finančných prostriedkov v rozpočte
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 183/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 17 - odkúpenie nehnuteľností - Milan
Pilip a manž. Nina Pilipová, Bardejov

A/ schvaľuje
1. Odkúpenie pozemkov parc. C KN 5923/5 o výmere 49 m2, kultúra pozemku –

orná pôda, parc. C KN 5923/6 o výmere 83 m2, kultúra pozemku – orná pôda,
evidovaných na LV č. 396 v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov v k.ú.
Bardejov od Milan Pilip a manž. Nina Pilipová, Postajok 280/15, Bardejov do
vlastníctva mesta za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 72/2021 zo
dňa 4.10.2021 vo výške 16,31 € / 1 m2 po schválení finančných prostriedkov v
rozpočte mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 184/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 18 - zámena nehnuteľností -
Kerekesová Martina, Mikuláš Litavec, Alena Olearčinová, Bardejov



A/ schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ  zámenu pozemku pre Kerekesová

Martina r. Litavcová, Ťačevská 605/17,  085 01 Bardejov,  Mikuláš Litavec,
Pod Papierňou 41, 085 01 Bardejov,  Alena Olearčinová r. Litavcová, Fučíkova
39, 085 01 Bardejov   takto: parc. E KN 4426/1 o výmere 162 m2, orná pôda,
parc. C KN 5256/13 o výmere 393 m2, orná pôda, parc. C KN 5255/66  o
výmere 38 m2, s podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností evidovaných na
LV č. 13735, za časť pozemku z parc. C KN 5256/12 vo vlastníctve mesta, LV
č. 6279. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Všeobecná hodnota pozemku parc. E KN 4426/1 podľa znaleckého posudku č.
38/2021 zo dňa 4.10.2021 je vo výške 25,10 € / 1 m2.
Všeobecná hodnota pozemku parc. C KN 5255/66 a C KN 5256/13 podľa
znaleckého posudku č. 39/2021 zo dňa 4.10.2021 je vo výške 25,10 € / 1 m2.
Zámena nehnuteľností bude zrealizovaná tak, že Mesto Bardejov nebude nič
doplácať.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o
prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec
povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku
MsZ je majetkovoprávne vysporiadanie pozemku pod časťou miestnej
komunikácie a chodníkom na ul. Ľ. Štúra pri OC Kaufland.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa  28.9.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 185/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 19 - zriadenie záložného práva -
MDaV SR, Bratislava

A/ schvaľuje
1. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti: a) stavba Bytový dom so

súpisným číslom 4398 zapísaná na liste vlastníctva č. 6279 v katastrálnom
území Bardejov, obec Bardejov, okres Bardejov, nachádzajúca sa na parcele
registra C KN 2770/33 o výmere 210 m2, zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej
sa nachádza 16 nájomných bytov; b) parcela registra C KN  2770/33 o výmere
210 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste vlastníctva č. 11832 v
katastrálnom území Bardejov, v prospech záložného veriteľa.
Záložný veriteľ  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
poskytol záložcovi – Mestu Bardejov, dotáciu na obstaranie 16 nájomných
bytov na sídlisku Poštárka. Záložca sa podľa článku V bod 1 písm. g) Zmluvy o
poskytnutí dotácie zaviazal zachovať nájomný charakter bytov uvedených v
článku I. bod 1. písm. a) tejto zmluvy. V prípade, že záložca poruší túto svoju
povinnosť, je povinný vrátiť dotáciu v plnej výške: 298.490,- eur záložnému
veriteľovi. V článku V bod 1. písm. t) Zmluvy o poskytnutí dotácie sa zmluvné
strany dohodli na zriadení záložného práva na zabezpečenie pohľadávky
záložného veriteľa v sume 298.490,- eur predstavujúcej výšku poskytnutej
dotácie, ktorú je záložca povinný vrátiť v prípade, ak dôjde k porušeniu
povinnosti podľa bodu 2. tohto článku.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 186/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta -bod 20 - zriadenie vecného bremena -
Slovak Telecom, Bratislava

A/ schvaľuje
1. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bardejov za

jednorázovú odplatu stanovenú znaleckým posudkom  po predložení
porealizačného zamerania trasy optickej siete v súlade s čl. 3, ods. 10 Smernice
primátora mesta na určenie postupov pri povoľovaní budovania optických sieti
v Meste Bardejov  (GO plán).Dňa 02.10.2018 bola uzatvorená DOHODA O
BUDÚCEJ DOHODE O JEDNORAZOVEJ NÁHRADE ZA NÚTENÉ
OBMEDZENIE UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTI A ÚPRAVE PRÁV A
POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONNEHO VECNÉHO
BREMENA Z TITULU REALIZÁCIE STAVBY „TELEKOMUNIKA ČNA
STAVBA-FTTH  BARDEJOV“ medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou
Slovak Telekom a.s. v súlade so Smernicou primátora mesta na určenie
postupov pri povoľovaní budovania optických sietí v Meste Bardejov na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bardejov. Spoločnosť Slovak Telekom a.s.,
Bajkalská 28, 817  62 Bratislava požiadala o uzatvorenie Dodatku k
uzatvorenej DOHODE O BUDÚCEJ DOHODE O JEDNORAZOVEJ
NÁHRADE ZA NÚTENÉ OBMEDZENIE UŽÍVANIA NEHNUTEĽNOSTI A
ÚPRAVE PRÁV A POVINNOSTI VYPLÝVAJÚCICH ZO ZÁKONNEHO
VECNÉHO BREMENA Z TITULU REALIZÁCIE STAVBY
„TELEKOMUNIKA ČNA STAVBA-FTTH BJ IBV Piesky Dlhá Lúka -
prekládka“  na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bardejov C KN 1150/54 LV
č.: 2327; C KN 1266/2 LV č.: 2327; E KN 1051 LV č.: 1839.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 187/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 21 - zriadenie vecného bremena -
Hotel pod Bránou, s. r. o. Bardejov

A/ schvaľuje
1. Zriadenie vecného bremena – práva prechodu a prejazdu na pozemok parc. C

KN 990/8 o výmere 12 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,  parc. C KN
990/7 o výmere 272 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovaných na
LV č. 6279 v k.ú. Bardejov pre HOTEL POD BRÁNOU, s.r.o. Námestie SNP
173/3, 085 01 Bardejov, IČO: 36 665 223, za jednorazovú odplatu stanovenú
znaleckým posudkom č. 76/2021 zo dňa 4.10.2021 vo výške 1.230 €.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 188/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 22 - zriadenie vecného bremena - Bc.
Nikoleta Gajdošová, Bardejov

A/ schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zriadenie  vecného bremena pre Bc.

Nikoletu Gajdošovú, Lesná 24, 085 01 Bardejov – Bardejovská Nová Ves na
časti pozemku parc. C KN 3701/121 evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov,
za účelom zriadenia NN prípojky k budúcej výstavbe rodinného domu na
pozemku parc. C KN 5259/20 vo vlastníctve žiadateľky, LV č. 17084,
zakopaním do zeme,  za jednorázovú odplatu v súlade s podpísaným
Memorandom o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a
spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice zo dňa
8.7.2016, čl. 6 – Vecné bremená v prípade stavieb vyvolaných tretími
subjektmi bude náhrada za zriadenie vecných bremien na pozemkoch Mesta
Bardejov vo vzťahu k elektrickým vedeniam Východoslovenskej distribučnej,
a.s. zriaďované v symbolickej výške 1,00 € / m2. Rozsah vecného bremena
bude vymedzený geometrickým plánom.
Tento zámer zriadenia vecného bremena v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
28.9.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 189/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 23 - zníženie kúpnej ceny za odkúpenie
pozemkov ul. Tehelná, Bardejov



A/ schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ  zníženie kúpnej ceny z 37,96 € / 1 m2

na 10,00 € / 1 m2 za účelom predaja pozemkov na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov
následovne:
A. Predaj pozemku parc. C KN 3701/133, ostatná plocha o výmere 360 m2 ,
vlastníkom evidovaných na LV č. 5787 - Gajdoš Štefan a manž. Ľudmila,
Tehelná 2713/90, Bardejov.
B. Predaj pozemku parc. C KN 3701/132, ostatná plocha o výmere 190 m2 ,
vlastníkom evidovaných na LV č. 5778 -   Host Ivan a manž.  Dana, Tehelná
2712/89, Bardejov.
C. Predaj pozemku parc. C KN 3701/131, ostatná plocha o výmere 164 m2 ,
vlastníkom evidovaných na LV č. 4895 -    Choma Jozef, Tehelná 2660/88,
Bardejov v podiele 4/6,  Marcel Choma, Českej Lípy 919/41, Bardejov v
podiele 1/6 a Mgr.  Šinaľová Lucia, Tehelná 2660/88, Bardejov v podiele 1/6.
D. Predaj pozemku parc. C KN 3701/130 o výmere 172 m2, ostatná plocha, a
parc. C KN 3701/201 o výmere 13 m2, ostatná plocha, vlastníkovi evidovaného
na LV č. 4892 - Milý Marek, Českej Lípy 919/40, Bardejov.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o
prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec
povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku
MsZ je majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaných pozemkov –
predzáhradiek za zníženú kúpnu cenu.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta za zníženú kúpnu cenu v
k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  28.9.2021 na vývesnej tabuli mesta, na
internetovej stránke mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 190/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 24 - zmena výmery v prenájme
nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov - GOTANA, s. r. o.



A/ schvaľuje
1. Zmenu (navýšenie) výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP

Bardejov - spoločnosť GOTANA  s r.o., Duklianska 1434, 085 01  Bardejov.
Spoločnosť GOTANA s .r.o. Duklianska 1434, 085 01  Bardejov  podľa
Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  ma  v prenájme
nebytový priestor:
2 NP (1 poschodie) o celkovej výmere 2 133,95 m2 z toho:
- výrobne priestory  o výmere 1 587 m2
- kancelárske priestory o výmere 52,31 m2
- skladové priestory o výmere 152,82 m2
- sociálne priestory o výmere 281,84 m2
- spoločné priestory o výmere 45,85 m2
- chodba o výmere 14,13 m2
4 NP(3. poschodie) o celkovej výmere 166,31 m2 z toho:
- kancelárske priestory 102,01 m2
- sociálne priestory 50,12 m2
- kuchynka 14,18 m2
Vyššie uvedené výmery prenajatých priestorov sa budú meniť a budú znieť:
2 NP (1 poschodie) o celkovej výmere 2 133,95 m2 z toho:
- výrobne priestory  o výmere 1 587 m2
- kancelárske priestory o výmere 52,31 m2
- skladové priestory o výmere 152,82 m2
- sociálne priestory o výmere 281,84 m2
- spoločné priestory o výmere 45,85 m2
- chodba o výmere 14,13 m2
4 NP(3. poschodie) o celkovej výmere 166,31 m2 z toho:
- kancelárske priestory 102,01 m2
- sociálne priestory 50,12 m2
- kuchynka 14,18 m2
1 NP (prízemie) o celkovej výmere 390,93 m2
- skladové priestory o výmere 171,93 m2
- spoločné priestory  o výmere 219,00 m2
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa  28.9.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 191/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 25 - zmena výmery v prenájme
nebytových priestorov  v objekte MHPP Bardejov -Tlačiareň Bardejov, s. r. o.

A/ schvaľuje
1. Zmenu (navýšenie) výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP

Bardejov- spoločnosť Tlačiareň Bardejov  s r.o., Duklianska 19, 085 01
Bardejov.
Spoločnosť Tlačiareň Bardejov s r.o. Duklianska 19, 085 01  Bardejov  podľa
Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov  má  v prenájme
nebytové priestory:
1 NP (prízemie) o celkovej výmere 3 275,46 m2 z toho:
- výrobné priestory  2 584,96 m2
- kancelárske priestory o výmere 24,62 m2
- skladové priestory o výmere 213,81 m2
- sociálne priestory o výmere 307,04 m2
- spoločné priestory o výmere 145,03 m2
Vyššie uvedené výmery prenajatých priestorov sa budú meniť a budú znieť:
1 NP (prízemie) o celkovej výmere 3 618,22 m2 z toho:
- výrobné priestory  2 584,96 m2
- kancelárske priestory o výmere 24,62 m2
- skladové priestory o výmere 556,57 m2
- sociálne priestory o výmere 307,04 m2
- spoločné priestory o výmere 145,03 m2
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa  28.9.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 192/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 26 - zmena výmery v prenájme
nebytových priestorov - NOEZON, s. r. o. Bardejov



A/ schvaľuje
1. Zmenu (navýšenie) výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP

Bardejov- spoločnosť NOEZON  s r.o, Partizánska 2850, Bardejov.
Spoločnosť NOEZON s r.o. Duklianska 19, 085 01  Bardejov  podľa  Zmluvy o
nájme nebytových priestorov  ma  v prenájme nebytové priestory:
3 NP (2. poschodie) o celkovej výmere 4 047,29 m2 z toho:
- výrobné priestory  2 990,44 m2
- kancelárske priestory o výmere 103,72 m2
- skladové priestory o výmere 252 m2
- sociálne priestory o výmere 547,92 m2
- spoločné priestory o výmere 153,21 m2
4 NP (3. poschodie) o celkovej výmere 164,54 m2 z toho:
- kancelárske priestory o výmere 98,06 m2
- sociálne priestory o výmere 16,32 m2
- chodba 30,15 m2
- kuchynka 20,01 m2
Vyššie uvedené výmery prenajatých priestorov sa budú meniť a budú znieť:
3 NP (2. poschodie) o celkovej výmere 4 047,29 m2 z toho:
- výrobné priestory  2 990,44 m2
- kancelárske priestory o výmere 103,72 m2
- skladové priestory o výmere 252 m2
- sociálne priestory o výmere 547,92 m2
- spoločné priestory o výmere 153,21 m2
4 NP (3. poschodie) o celkovej výmere 164,54 m2 z toho:
- kancelárske priestory o výmere 98,06 m2
- sociálne priestory o výmere 16,32 m2
- chodba 30,15 m2
- kuchynka 20,01 m2
1 NP (prízemie) o celkovej výmere 219 m2
- spoločné priestory o výmere 219 m2.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa  28.9.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 193/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 27 - zverenie nehn. maj. mesta do
nájmu Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Bardejov

A/ schvaľuje
1. Zverenie pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Bardejovská Nová Ves,

evidovaných na LV č. 820 a to:
- parc. C KN 576/1 o výmere 13910 m2, ostatná plocha,
- parc. C KN 578/13 o výmere 1535 m2, trvalý trávny porast,
- parc. C KN 578/36 o výmere 57727 m2, trvalý trávny porast,
- parc. C KN 579/2 o výmere 26613 m2, trvalý trávny porast,
- parc. C KN 579/13 o výmere 949 m2, trvalý trávny porast,
- parc. C KN 581/5 o výmere 7977 m2, trvalý trávny porast,
- parc. C KN 581/6 o výmere 5688 m2, trvalý trávny porast,
- parc. C KN 583/6 o výmere 813 m2, trvalý trávny porast, spolu o výmere
115212 m2,
do nájmu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o., Orechová 2884/8, 085 01
Bardejov, IČO: 47 332 638 uzatvorením Dodatku k Zmluve o prenájme lesnej
pôdy a lesných porastov.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 194/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 28 - zverenie ukončenej investičnej
akcie pre objekt ZŠ Vinbarg do nájmu spol. Bardterm, s. r. o. Bardejov

A/ schvaľuje
1. Zverenie ukončenej investičnej akcie „Prepojenie dodávky teplej vody z

kotolne K11 na K12 pre objekt Základnej školy na Vinbargu“ v hodnote  30
877,82  € do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01
Bardejov, IČO: 36 476 277 od 01.11.2021 v súlade s uzatvorenou zmluvou o
nájme.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 195/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 29 - zaradenie inv. akcie pre objekt
MEDIC PARK do správy Bardterm, s. r. o.

A/ schvaľuje
1. Zaradenie investičnej akcie  „Horúcovodnej prípojky a odovzdávacej stanice

tepla pre objekt MEDIC PARK“ po kolaudácii do majetku mesta a následné
zverenie do nájmu  spoločnosti  BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01
Bardejov, IČO: 36 476 277,  v súlade s uzatvorenou zmluvou o nájme.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 196/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 30 - zverenie ukončenie inv.akcie - RN
16, podkrovie, kancelárie do užívania spol. Bardbyt, s. r. o.

A/ schvaľuje
1. Zverenie ukončenej investičnej akcie „Radničné námestie č. 16 Podkrovie -

kancelárie“ v hodnote  16 598,26,- € do užívania spoločnosti BARDBYT, s r.o.
Moyzesova 7, 085 01  Bardejov, IČO: 36 476 633, od 01.11.2021 v súlade s
uzatvorenou zmluvou o užívaní.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 197/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 31 - zverenie zrealizovanej
neskolaudovanej stavby "Škola(objekt MsÚ) - obnova podkrovia 1. posch. do užívania

spol. Bardbyt, s. r. o.

A/ schvaľuje
1. Zverenie zrealizovanej neskolaudovanej stavby „Škola (Objekt Mestského

úradu) na Radničnom námestí 16 - obnova podkrovia 1. poschodia“ do užívania
spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01  Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje  investičnú akciu „Škola (Objekt Mestského
úradu) na Radničnom námestí 16 - obnova podkrovia 1. poschodia“ po
kolaudácii a zdokladovaní zaradiť do majetku mesta a následne zveriť do
užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476
633 v súlade so zmluvou o užívaní.

Odúčtovanie stavby:
Dotácia z MF SR : 197 900,00  €
-  stavebné náklady

Vlastné zdroje:
-  projektová dokumentácia 13 680,00  €
Náklady celkom : 211 580,00  €

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 198/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta  - bod 32 - zverenie ukončenej stavby - SO
06 kôlne k náj. bytom Poštárka - do užívania spol. Bardbyt, s. r. o.

A/ schvaľuje
1. Zverenie ukončenej stavby – SO 06 Kôlne k „Nájomným bytom nižšieho

štandardu 16 bytov  a technická vybavenosť k nájomným bytom – sídlisko
Poštárka“, do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01
Bardejov od 1.11.2021 v súlade so zmluvou o užívaní.

Vlastné zdroje:36 197,34 €, z  toho - kôlne: 32 602,90 €, -vodovod 134,16 €,
-kanalizácia :2,61 €, -NN rozvody 3 457,67 €.

Dotácia z MD a V SR 5 420,- €.

Stavebné náklady: z toho-vodovod: 625,- €, -kanalizácia: 4 795,- €.

Úver ŠFRB: 4 330 ,- €
Stavebné náklady: z toho- vodovod: 2 275,- €, - kanalizácia: 2 055,- €

Spolu: 45 947,34 €

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 199/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta -bod 33  - nadobudnutie stav.obj. Preložka
lávky a preložka VO zrealizovaná v rámci "Bardejov-ochrana pred povodňami na rieke

Topľa"

A/ schvaľuje
1. Odkúpenie stavebných objektov od: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.,

Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, Odštepný
závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice takto:
SO 201-00 Preložka lávky  postavená na parc. C KN 4279/29
a SO 621-00 Preložka verejného osvetlenia postavená na parc. C KN 4279/28,
4279/30, 302/5, 4259/1, realizovaných v rámci stavby „Bardejov – ochrana
pred povodňami na rieke Topľa“ do majetku mesta za odplatu po schválení
finančných prostriedkov v rozpočte mesta za zostatkovú cenu predmetu
odovzdania po odpísaní mesačného odpisu k dátumu odovzdania a následné
zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb, BAPOS, m.p. Bardejov.
SVP, š.p. sa podieľal na financovaní v celkovej sume predstavujúcej 12,5 %
obstarávacej hodnoty, t.j.  66.395,72 €. Zostatková hodnota k 31.5.2021
predstavuje sumu 51.421,00 €, pričom mesačný odpis pre stavebný objekt SO
201-00 Preložka lávky je v celkovej sume 584,00 € a pre stavebný objekt SO
621-00 Preložka verejného osvetlenia je mesačný odpis vo výške 1.259,00 €.
Mesto Bardejov uhradí odplatu v 5 ročných splátkach.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 200/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 34 - zverenie majetku do správy m. p.
Bapos - príst.komun. ul. Pod Vinbargom - bytový dom TRAMÍN

A/ schvaľuje
1. Nadobudnutie zrealizovanej prístupovej komunikácie a verejného osvetlenia

na časti pozemku parc. C KN 5122/16, LV č. 15025 k objektu TRAMÍN   na
sídl. Vinbarg  do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1,00 € od spoločnosti W -
STAVOB INVEST, s. r. o., Dlhý rad 34, 085 01  Bardejov, IČO: 52 468 437 a
zverenie do správy  Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. Bardejov,
ul. Štefánikova 786, Bardejov, od 1.11.2021.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 201/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 35 - zverenie ukončenej stavby -
Techn. vybavenosť k náj. bytom - sídlisko Poštárka

A/ schvaľuje
1. Zverenie ukončenej stavby  „Technická vybavenosť k nájomným bytom –

sídlisko Poštárka“ do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p.
Bardejov, od 01.11.2021:
Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavyby: 9 720,- €, z toho- miestna
komunikácia + VO: 9 720,- €

Úver ŠFRB 13 920,-€, z toho- miestna komunikácia +VO: 13 920,- €.

Vlastné zdroje: 67 555,43 €,  z toho- miestna komunikácia+VO: 17 365,43 €,
-protipovodňový múr: 45 000,- €, projektová dokumentácia: 2 500,-€,stavebný
dozor: 1 900,- €, porealizačné zameranie: 790 ,- €, spolu:91 195,43 €.
 

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 202/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 36 - zmena a doplnenie uzn. MsZ č.
107/2021 zo dňa 24. 6. 2021  -hliníkové pódium - zmena zostatkovej ceny - odňatie

majetku mesta z užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o.

A/ schvaľuje
1. Zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č. 107/2021 zo dňa 24.6.2021  - Odňatie

majetku mesta z užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova č. 7,
Bardejov, IČO: 36 476 633, ktoré sa mení a bude znieť: Zostatková cena
Hliníkového pódia je 0,00 €.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 13, odňatie a
zverenie majetku mesta podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 203/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 37 - zmena zostatkovej ceny - hliníkové
pódium - zverenie majetku do správy m. p. Bapos

A/ schvaľuje
1. Zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č. 108/2021 zo dňa 24.6.2021 - zverenie

majetku do správy m. p. Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m. p.,
Štefánikova786, 085 01 Bardejov od 1. 11. 2021, ktoré sa mení a bude znieť:
Zostatková cena Hliníkového pódia je 0,00 €.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 13, odňatie a
zverenie majetku mesta podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 204/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 38 - zmena a doplnenie uzn. MsZ č.
115/2021 zo dňa 24. 6. 2021 (Ing. Slavomír Hajdu)

A/ schvaľuje
1. Zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č. 115/2021 zo dňa 24.6.2021 o zriadenie

vecného bremena na uloženie inžinierskych sietí (VN a NN prípojky,
vodovodná a kanalizačná prípojka, napojenie na distribučný plynovod) v
lokalite Družba, na ul. Pod papierňou na nasledujúce parcely evidované na LV
č. 6279:  C KN 6588/2, C KN 6536/1, C KN 6537/1, C KN 6537/2,  C KN
6588/2, C KN 6588/1, C KN 6537/6, C KN 6531/2,  C KN 1690/23, C KN
6525/1, parcely evidované na LV č. 15120: C KN 6588/4, C KN 6588/4, C KN
6537/7, parcely evidované na LV č. 15025: C KN 6510, C KN 6522/1, C KN
6540/1, C KN 6540/2, C KN 6522/1, pre Ing. Slavomíra Hajdua, MBA v
zastúpení Združenia účastníkov Družba, bytom Sázavského 595/6, 085 01
Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 205/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 39 - zmena a doplnenie uzn. MsZ č.
104/2020 zo dňa 1. 10. 2020 (predaj časti pozemku ul. Kutuzovova)

A/ schvaľuje
1. Zmenu a doplnenie uznesenia  MsZ č. 104/2020 zo dňa 1.10.2020, ktoré bude

znieť nasledovne:
Na základe predloženého GO plánu č. 33530386-103/2021 zo dňa 22.9.2021
(G1-832/2021) vypracovaného na úpravu hranice medzi pozemkom parc. C KN
4262/53 a C KN 4262/38  dôjde k zámene nehnuteľností následovne:

 1.Vlastníci evidovaní na LV č. 15162: Pavol Belejčák, Kutuzovova 3710/39,
Bardejov, Katarína Belejčáková, Kutuzovova 3710/39, Bardejov, Mária
Belejčáková, Komenského 568/34, Bardejov, odovzdajú do vlastníctva Mestu
Bardejov z parc. C KN 4262/38 diel 3 o výmere 2 m2, ktorý sa pričleňuje k
parc. C KN  4262/53.

 2.Mesto Bardejov odovzdá do podielového spoluvlastníctva vlastníkom
evidovaných na LV č. 15162: Pavlovi Belejčákovi, Kutuzovova 3710/39,
Bardejov, Kataríne Belejčákovej, Kutuzovova 3710/39, Bardejov, Márii
Belejčákovej, Komenského 568/34, Bardejov, z parc. C KN 4262/53 diel 1 o
výmere 23 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN  4262/28, a z parc. C KN
4262/53 diel 4 o výmere 12 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN 4262/28.
Za rozdiel v zamieňaných nehnuteľnostiach podieloví spoluvlastníci doplatia
Mestu Bardejov cenu podľa ZP č. 46/2020 vo výške 35,86 € / 1 m2 + 10 %.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 206/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta- bod 40 - predaj nehnuteľností - PRAKTIK
DL,s. r. o., prevádzka: Bardejov

A/ neschvaľuje
1. Predaj časti pozemku z parc. E KN 5485/3 – LV č. 11832 (C KN 518/2, LV č.

0)  na vytvorenie štyroch nových parkovacích miest na ul. Jesenského v k.ú.
Bardejov pre PRAKTIK  DL s.r.o., Košická 52/A, 821 08 Bratislava – mestská
časť Ružinov, Prevádzka: Jesenského 22, 085 01 Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 207/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 41- predaj nehnuteľností - Ing. Peter
Jacenko, Bardejov

A/ neschvaľuje
1. Predaj časti pozemku z parc. C KN 4262/32 na ul. Kutuzovova v k.ú. Bardejov

pre: Ing. Peter Jacenko, Kutuzovova 57/A, 085 01 Bardejov za účelom výsadby
ovocných stromov, nakoľko na parc. C KN  4262/70 sa nachádza dôležitý
objekt – plunžrový ventil, ktorý zabezpečuje reguláciu tlaku v trubnej sieti pre
veľkú časť Mesta Bardejov. Odpredaj pozemku by tak znemožnil prístup k
tomuto objektu a ohrozil by tak bezproblémovú prevádzku verejného vodovodu.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 208/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 42 - predaj nehnuteľnosti - Branislav
Majchrovič, Bardejov

A/ neschvaľuje
1. Priamy predaj, ani priamy prenájom  budovy č.s. 3090 na parc. C KN 1565/4,

LV č. 15025, na Detskom dopravnom ihrisku na ul. Nábrežná v k.ú. Bardejov
pre: Branislav Majchrovič, A. Svianteka 2562/22, 085 01 Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 209/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 43 - predaj nehnuteľností - Bermuda
VZ, s. r. o., Bardejov

A/ neschvaľuje
1. Priamy predaj, ani priamy prenájom  pozemku parc. C KN 1565/1,  LV č.

15025- Detské dopravné ihrisko na ul. Nábrežná v k.ú. Bardejov. pre:Bermuda
VZ s. r. o., Cintorínska 613/2, 085 01 Bardejov, IČO: 53 107 977.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 210/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 44 - predaj časti pozemku - MUDr.
Klimek, Bc. Klimeková, Mgr. Krúpa, PhDr. Vančík, a MUDr. Vančíková, MUDr.

Moňoková - ul. Rhodyho, Bardejov

A/ neschvaľuje
1. Predaj časti pozemku z parc. C KN 780/3 o výmere cca 80 m2, LV č. 6279, na

ul. Rhodyho a Na Hradbách v k.ú. Bardejov z dôvodu vypracovanej „Štúdie
dvorných traktov ulíc Rhodyho a Na hradbách Bardejov – alt. 1 – Nová
trafostanica“ pre: MUDr. Peter Klimek, Bc. Janka Klimeková, Mgr. Marek
Krúpa, Rhodyho 3, Bardejov, PhDr. Miroslav Vančík a MUDr. Viera
Vančíková, Rhodyho 7, Bardejov, MUDr. Ivana Moňoková, Rhodyho 7, 085 01
Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 211/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 45 -prenájom nehnuteľností - Andrej
Miko, Poštárka 42, Bardejov

A/ neschvaľuje
1. Prenájom časti pozemku z parc. C KN 2770/10 vo výmere cca 200 m2, LV č.

6279, na sídl. Poštárka v k.ú. Bardejov z dôvodu vydania stavebného povolenia
na stavbu „Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry marginalizovanej
rómskej komunity v Bardejove“, kde riešená časť projektu je aj na predmetnej
parcele pre:  Andrej Miko, Poštárka 42, Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 212/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 46 - odkúpenie časti pozemku - KP,
s.r. o. Bardejov

A/ neschvaľuje
1. Predaj ani prenájom časti pozemku z parc. C KN 619/1 a z parc. C KN 619/2

evidovaných na LV č. 6279 na ul. Dlhý rad v k.ú. Bardejov  pre: KP s.r.o.,
Dlhý rad 7, 085 01 Bardejov, IČO: 36459666 z dôvodu, že zriadenie
parkovacích plôch na parcelách C KN 619/1 a C KN 619/2 v k.ú. Bardejov je v
rozpore s ÚPN M Bardejov a RP CMZ Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 213/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 47 - prenájom časti pozemku - Róbert
Baláž, Bardejov

A/ neschvaľuje
1. Prenájom časti pozemku z parc. E KN 2625/1 a z parc. E KN 2985/1

evidovaných na LV č. 16106 v k.ú. Bardejov, nachádzajúcich sa na
Bardejovskom Mihaľove  v rekreačnej časti „Pri Komínku“ vo výmere 2650
m2 za účelom prevádzkovania stánku rýchleho občerstvenia pre:  Róbert
Baláž, Ťačevská 23, Bardejov z dôvodu, že oddelenie komunálnych činnosti
MsÚ stanoviskom č. 3917/2019 zo dňa 13.02.2019 odporučilo dlhodobý
prenájom časti mestského pozemku z parc. E KN 2625/1 v k.ú. Bardejov
Občianskemu združeniu Bardejov – Mihaľov, so sídlom Mihaľov 2476/20, 085
01  Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 214/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozp. org. za I. polrok 2021,
hodnotenie a vývoj pohľ. a záv. mesta k 30. 6. 2021

A/ berie na vedomie
1. Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií

za I. polrok 2021.

2. Monitorovaciu správu k plneniu programového rozpočtu mesta za I. polrok
2021.

3. Hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6: 2021.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 215/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Plnenie rozpočtov a hosp. úloh a stav v plnení inv. plánu k 30. 6. 2021 v
obch.spol. mesta - a)Bardbyt, s. r.o., b) Bardterm, s. r. o., c) Bard.telev.spol., s. r. o.,

d)Mestské Lesy, s. r. o., e) Ekobard, a. s.

A/ berie na vedomie
1. Plnenie rozpočtu, hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.

6. 2021 v obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o..

2. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s. r. o. k Plneniu rozpočtu,
hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2021 v
obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o..

3. Plnenie rozpočtu, hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.
6. 2021 v obchodnej spoločnosti Bardterm s. r. o..

4. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardterm, s. r. o. k Plneniu rozpočtu,
hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2021 v
obchodnej spoločnosti Bardterm s. r. o..

5. Plnenie rozpočtu, hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.
6. 2021 v obchodnej spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.

6. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, s. r.
o. k Plneniu rozpočtu, hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k
30. 6. 2021 v obchodnej spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.

7. Plnenie rozpočtu, hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.
6. 2021 v obchodnej spoločnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o.

8. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. k Plneniu
rozpočtu, hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30. 6. 2021
v obchodnej spoločnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o.

9. Plnenie rozpočtu, hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu k 30.
6. 2021 v obchodnej spoločnosti Ekobard, a. s.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E   č. 216/2021
z 25. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 14.10.2021

k bodu Plnenie rozpočtu a hosp. úloh, rozbor pohľ.a záv. k 30. 6. 2021 - a) m. p. Bapos a
b) ZUŠ M. Vileca

A/ berie na vedomie
1. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6.

2021 v m. p. Bapos Bardejov.

2. Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2021  v Základnej umeleckej škole Michala Vileca v
Bardejove.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta


