
BodyBodyBodyBody 1111/a,/a,/a,/a, 2222/a,/a,/a,/a, 3333/a/a/a/a –––– predajpredajpredajpredaj pozemkovpozemkovpozemkovpozemkov nananana ulululul.... ŠtefánikovaŠtefánikovaŠtefánikovaŠtefánikova vvvv kkkk....úúúú.... BardejovBardejovBardejovBardejov zazazaza účelomúčelomúčelomúčelom rozšíreniarozšíreniarozšíreniarozšírenia pozemkupozemkupozemkupozemku
nananana výstavbuvýstavbuvýstavbuvýstavbu rodinnéhorodinnéhorodinnéhorodinného domudomudomudomu....



BodyBodyBodyBody 1111/b,/b,/b,/b, 2222/b,/b,/b,/b, 3333/b/b/b/b –––– predajpredajpredajpredaj pozemkovpozemkovpozemkovpozemkov nananana ulululul.... ŠtefánikovaŠtefánikovaŠtefánikovaŠtefánikova vvvv kkkk....úúúú.... BardejovBardejovBardejovBardejov zazazaza účelomúčelomúčelomúčelom rozšíreniarozšíreniarozšíreniarozšírenia pozemkupozemkupozemkupozemku
nananana výstavbuvýstavbuvýstavbuvýstavbu rodinnéhorodinnéhorodinnéhorodinného domudomudomudomu....



4. Predaj pozemku na výstavbu novej trafostanice IBV2 v 4. Predaj pozemku na výstavbu novej trafostanice IBV2 v 4. Predaj pozemku na výstavbu novej trafostanice IBV2 v 4. Predaj pozemku na výstavbu novej trafostanice IBV2 v k.úk.úk.úk.ú. Dlhá Lúka.. Dlhá Lúka.. Dlhá Lúka.. Dlhá Lúka.



5555/a/a/a/a.... PredajPredajPredajPredaj pozemkupozemkupozemkupozemku parcparcparcparc.... EEEE KNKNKNKN 2599259925992599 vvvv záhradkárskejzáhradkárskejzáhradkárskejzáhradkárskej lokalitelokalitelokalitelokalite KIRA/STRELNICAKIRA/STRELNICAKIRA/STRELNICAKIRA/STRELNICA vvvv kkkk....úúúú.... BardejovBardejovBardejovBardejov formouformouformouformou
obchodnejobchodnejobchodnejobchodnej verejnejverejnejverejnejverejnej súťažesúťažesúťažesúťaže popopopo vypracovanívypracovanívypracovanívypracovaní geometrickéhogeometrickéhogeometrickéhogeometrického plánuplánuplánuplánu....



5555/b/b/b/b.... PredajPredajPredajPredaj pozemkupozemkupozemkupozemku parcparcparcparc.... EEEE KNKNKNKN 2599259925992599 vvvv záhradkárskejzáhradkárskejzáhradkárskejzáhradkárskej lokalitelokalitelokalitelokalite KIRA/STRELNICAKIRA/STRELNICAKIRA/STRELNICAKIRA/STRELNICA vvvv kkkk....úúúú.... BardejovBardejovBardejovBardejov formouformouformouformou
obchodnejobchodnejobchodnejobchodnej verejnejverejnejverejnejverejnej súťažesúťažesúťažesúťaže popopopo vypracovanívypracovanívypracovanívypracovaní geometrickéhogeometrickéhogeometrickéhogeometrického plánuplánuplánuplánu....



5555/c/c/c/c.... PredajPredajPredajPredaj pozemkupozemkupozemkupozemku parcparcparcparc.... EEEE KNKNKNKN 2599259925992599 vvvv záhradkárskejzáhradkárskejzáhradkárskejzáhradkárskej lokalitelokalitelokalitelokalite KIRA/STRELNICAKIRA/STRELNICAKIRA/STRELNICAKIRA/STRELNICA vvvv kkkk....úúúú.... BardejovBardejovBardejovBardejov formouformouformouformou
obchodnejobchodnejobchodnejobchodnej verejnejverejnejverejnejverejnej súťažesúťažesúťažesúťaže popopopo vypracovanívypracovanívypracovanívypracovaní geometrickéhogeometrickéhogeometrickéhogeometrického plánuplánuplánuplánu....



6666.... SociálnySociálnySociálnySociálny domdomdomdom ANTICANTICANTICANTIC nnnn....oooo....,,,, PodPodPodPod papierňoupapierňoupapierňoupapierňou 71717171,,,, BardejovBardejovBardejovBardejov –––– prenájomprenájomprenájomprenájom častičastičastičasti pozemkupozemkupozemkupozemku zzzz parcparcparcparc.... CCCC KNKNKNKN 6532653265326532
oooo výmerevýmerevýmerevýmere ccaccaccacca 25252525 mmmm2222 zazazaza účelomúčelomúčelomúčelom vytvoreniavytvoreniavytvoreniavytvorenia kontajnerovéhokontajnerovéhokontajnerovéhokontajnerového oplôtkuoplôtkuoplôtkuoplôtku nananana zberzberzberzber komunálnehokomunálnehokomunálnehokomunálneho odpaduodpaduodpaduodpadu....



7. SCOMA, 7. SCOMA, 7. SCOMA, 7. SCOMA, a.sa.sa.sa.s., ., ., ., MičkovaMičkovaMičkovaMičkova 31, Bardejov 31, Bardejov 31, Bardejov 31, Bardejov –––– prenájom časti pozemku z prenájom časti pozemku z prenájom časti pozemku z prenájom časti pozemku z parcparcparcparc. C KN 5167/50 na dobu neurčitú . C KN 5167/50 na dobu neurčitú . C KN 5167/50 na dobu neurčitú . C KN 5167/50 na dobu neurčitú 
za účelom rekonštrukcie a sanácie fasády na objekte Obchodného centra na za účelom rekonštrukcie a sanácie fasády na objekte Obchodného centra na za účelom rekonštrukcie a sanácie fasády na objekte Obchodného centra na za účelom rekonštrukcie a sanácie fasády na objekte Obchodného centra na sídlsídlsídlsídl. . . . VinbargVinbargVinbargVinbarg....



8. SEBYGG s. r. o., Priemyselná 3006, Bardejov 8. SEBYGG s. r. o., Priemyselná 3006, Bardejov 8. SEBYGG s. r. o., Priemyselná 3006, Bardejov 8. SEBYGG s. r. o., Priemyselná 3006, Bardejov –––– prenájom objektu Štvorhrannej bašty prenájom objektu Štvorhrannej bašty prenájom objektu Štvorhrannej bašty prenájom objektu Štvorhrannej bašty č.sč.sč.sč.s. 3105 na . 3105 na . 3105 na . 3105 na 
pozemku pozemku pozemku pozemku parcparcparcparc. C KN 1077 na ul. . C KN 1077 na ul. . C KN 1077 na ul. . C KN 1077 na ul. RhódyhoRhódyhoRhódyhoRhódyho v v v v k.úk.úk.úk.ú. Bardejov.. Bardejov.. Bardejov.. Bardejov.



9. Východoslovenská distribučná, 9. Východoslovenská distribučná, 9. Východoslovenská distribučná, 9. Východoslovenská distribučná, a.sa.sa.sa.s., Mlynská 31, Košice / INPREL, ., Mlynská 31, Košice / INPREL, ., Mlynská 31, Košice / INPREL, ., Mlynská 31, Košice / INPREL, s.r.os.r.os.r.os.r.o., Prešov ., Prešov ., Prešov ., Prešov –––– zriadenie vecného zriadenie vecného zriadenie vecného zriadenie vecného 
bremena na pozemok bremena na pozemok bremena na pozemok bremena na pozemok parcparcparcparc. C KN 4945/37 v . C KN 4945/37 v . C KN 4945/37 v . C KN 4945/37 v k.úk.úk.úk.ú. Bardejov, za účelom realizácie stavby: „Bardejov, ZO . Bardejov, za účelom realizácie stavby: „Bardejov, ZO . Bardejov, za účelom realizácie stavby: „Bardejov, ZO . Bardejov, za účelom realizácie stavby: „Bardejov, ZO 
KoligruntKoligruntKoligruntKoligrunt –––– VN, TS, NN_7155/2021_N“.VN, TS, NN_7155/2021_N“.VN, TS, NN_7155/2021_N“.VN, TS, NN_7155/2021_N“.



10. 10. 10. 10. FEHAMONT FEHAMONT FEHAMONT FEHAMONT s.r.os.r.os.r.os.r.o., ., ., ., StöcklovaStöcklovaStöcklovaStöcklova 49, Košice 49, Košice 49, Košice 49, Košice –––– odkúpenie pozemku odkúpenie pozemku odkúpenie pozemku odkúpenie pozemku parcparcparcparc. C KN 4188/1 o výmere 1905 . C KN 4188/1 o výmere 1905 . C KN 4188/1 o výmere 1905 . C KN 4188/1 o výmere 1905 
m2, zastavaná plocha, LV č. 16600 v m2, zastavaná plocha, LV č. 16600 v m2, zastavaná plocha, LV č. 16600 v m2, zastavaná plocha, LV č. 16600 v k.úk.úk.úk.ú. Bardejov do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1,60 € / 1 m2 po . Bardejov do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1,60 € / 1 m2 po . Bardejov do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1,60 € / 1 m2 po . Bardejov do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 1,60 € / 1 m2 po 
schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.



11. Zverenie ukončenej stavby „Obnova Mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta 11. Zverenie ukončenej stavby „Obnova Mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta 11. Zverenie ukončenej stavby „Obnova Mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta 11. Zverenie ukončenej stavby „Obnova Mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta 
Bardejov Bardejov Bardejov Bardejov –––– východná časť východná časť východná časť východná časť –––– oprava a doplnenie časti opevnenia“.oprava a doplnenie časti opevnenia“.oprava a doplnenie časti opevnenia“.oprava a doplnenie časti opevnenia“.



12. Zverenie mosta cez rieku Topľa na ul. Pod 12. Zverenie mosta cez rieku Topľa na ul. Pod 12. Zverenie mosta cez rieku Topľa na ul. Pod 12. Zverenie mosta cez rieku Topľa na ul. Pod VinbargomVinbargomVinbargomVinbargom / Toplianska v / Toplianska v / Toplianska v / Toplianska v k.úk.úk.úk.ú. Bardejov do správy . Bardejov do správy . Bardejov do správy . Bardejov do správy m.pm.pm.pm.p. . . . 
BAPOS Bardejov.BAPOS Bardejov.BAPOS Bardejov.BAPOS Bardejov.



Body 13 Body 13 Body 13 Body 13 –––– 18  bez obrazovej prezentácie.18  bez obrazovej prezentácie.18  bez obrazovej prezentácie.18  bez obrazovej prezentácie.



19. Zverenie nehnuteľného majetku mesta pozemku 19. Zverenie nehnuteľného majetku mesta pozemku 19. Zverenie nehnuteľného majetku mesta pozemku 19. Zverenie nehnuteľného majetku mesta pozemku parcparcparcparc. C KN 1078 o výmere 438 m2 do nájmu . C KN 1078 o výmere 438 m2 do nájmu . C KN 1078 o výmere 438 m2 do nájmu . C KN 1078 o výmere 438 m2 do nájmu 
spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.os.r.os.r.os.r.o., Radničné námestie č. 16, Bardejov.., Radničné námestie č. 16, Bardejov.., Radničné námestie č. 16, Bardejov.., Radničné námestie č. 16, Bardejov.



Bod 20 Bod 20 Bod 20 Bod 20 –––– bez obrazovej prezentácie.bez obrazovej prezentácie.bez obrazovej prezentácie.bez obrazovej prezentácie.



21212121.... JaroslavJaroslavJaroslavJaroslav JurčJurčJurčJurč aaaa AdrianaAdrianaAdrianaAdriana Jurčová,Jurčová,Jurčová,Jurčová, ŠtefánikovaŠtefánikovaŠtefánikovaŠtefánikova 88888888,,,, BardejovBardejovBardejovBardejov –––– neodporúčaneodporúčaneodporúčaneodporúča sasasasa predajpredajpredajpredaj častičastičastičasti pozemkupozemkupozemkupozemku zzzz
parcparcparcparc.... CCCC KNKNKNKN 4979497949794979////16161616 nananana ulululul.... ŠtefánikovaŠtefánikovaŠtefánikovaŠtefánikova vvvv kkkk....úúúú.... BardejovBardejovBardejovBardejov....



22222222.... MAKOS,MAKOS,MAKOS,MAKOS, aaaa....ssss....,,,, MičkovaMičkovaMičkovaMičkova 31313131,,,, BardejovBardejovBardejovBardejov –––– neodporúčaneodporúčaneodporúčaneodporúča sasasasa predajpredajpredajpredaj pozemkovpozemkovpozemkovpozemkov parcparcparcparc.... CCCC KNKNKNKN 3910391039103910,,,, CCCC KNKNKNKN
3906390639063906////16161616,,,, CCCC KNKNKNKN 3906390639063906////22222222 vvvv BardejovskýchBardejovskýchBardejovskýchBardejovských KúpeľochKúpeľochKúpeľochKúpeľoch....



23. Andrej Miko, Poštárka 42, Bardejov 23. Andrej Miko, Poštárka 42, Bardejov 23. Andrej Miko, Poštárka 42, Bardejov 23. Andrej Miko, Poštárka 42, Bardejov –––– neodporúča sa prenájom časti pozemku z neodporúča sa prenájom časti pozemku z neodporúča sa prenájom časti pozemku z neodporúča sa prenájom časti pozemku z parcparcparcparc. C KN 2770/1 . C KN 2770/1 . C KN 2770/1 . C KN 2770/1 
na na na na sídlsídlsídlsídl. Poštárka  v . Poštárka  v . Poštárka  v . Poštárka  v k.úk.úk.úk.ú. Bardejov.. Bardejov.. Bardejov.. Bardejov.



24242424.... IngIngIngIng.... MilanMilanMilanMilan KravecKravecKravecKravec,,,, ulululul.... KamenecKamenecKamenecKamenec 7777,,,, DlháDlháDlháDlhá LúkaLúkaLúkaLúka –––– neodporúčaneodporúčaneodporúčaneodporúča sasasasa prideleniepridelenieprideleniepridelenie náhradnéhonáhradnéhonáhradnéhonáhradného pozemkupozemkupozemkupozemku
vvvv kkkk....úúúú.... BardejovBardejovBardejovBardejov.... PozemokPozemokPozemokPozemok vvvv kkkk....úúúú.... DlháDlháDlháDlhá LúkaLúkaLúkaLúka //// PozemokPozemokPozemokPozemok nananana sídlsídlsídlsídl.... TehelnáTehelnáTehelnáTehelná vvvv kkkk....úúúú.... BardejovBardejovBardejovBardejov....



25. Polina 25. Polina 25. Polina 25. Polina BondarenkoBondarenkoBondarenkoBondarenko a spol., ul. Slnečná, Bard. Nová Ves a spol., ul. Slnečná, Bard. Nová Ves a spol., ul. Slnečná, Bard. Nová Ves a spol., ul. Slnečná, Bard. Nová Ves –––– vyriešenie problému vyriešenie problému vyriešenie problému vyriešenie problému odkanalizovaniaodkanalizovaniaodkanalizovaniaodkanalizovania
futbalového štadióna v Bard. Novej Vsi cez súkromné pozemky.futbalového štadióna v Bard. Novej Vsi cez súkromné pozemky.futbalového štadióna v Bard. Novej Vsi cez súkromné pozemky.futbalového štadióna v Bard. Novej Vsi cez súkromné pozemky.


