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U Z N E S E N I E   č. 96/2017 - M

k bodu Návrh nájmu nehnute ľného majetku mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1.

Viď príloha k plneniu uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 97/2017 - M

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

A. I. - predaj nehnuteľností pod bodmi 1, 2, 3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa prílohy č. 1,
A. II. - prenájom nehnuteľností pod bodom 4 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa prílohy č. 1,
A. III. - odkúpenie nehnuteľností pod bodom 5 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta podľa
prílohy č. 1,
A. IV. - zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva pod bodom 6 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa prílohy č. 1,
A. V. - zriadenie vecného bremena  v prospech tretej osoby pod bodom 7,
A. VI. - zmluvu o uzatvorení budúcej zmluvy pod bodom 8,
A. VII.- zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do užívania
spoločnosti Bardbyt, s. r. o., Moyzesova 7, Bardejov, pod bodom 9,
A. VIII. - zaradenie nadobudnutých akcií - cenných papierov do majetku mesta pod bodom 10,
A. IX. - zaradenie hnuteľného majetku do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti BTS, s. r.
o., Bardejov pod bodom 11.

viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/.

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 98/2017 - M

k bodu Návrh na zvýšenie základného imania spolo čnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Vyňatie nehnuteľnosti tvoriacej nepeňažný vklad - Administratívnej budovy súpisné číslo 2884, zapísanej na
LV č. 1445 vedenom v evidencii na Okresnom úrade Bardejov, katastrálny odbor, pre katastrálne územie
Bardejovská Nová Ves a príslušných pozemkov zo správy Bardejovského podniku služieb BAPOS, mestský
podnik Bardejov so sídlom Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, IČO: 00 619 621.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Zvýšenie základného imania spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. so sídlom Štefánikova 786, 085 01
Bardejov, IČO: 47 332 638 a to zo sumy 5.000,00,- € na základné imanie vo výške 100.000,00,- € . Základné
imanie spoločnosti bude zvýšené o sumu vo výške 95 000,00 EUR a to nepeňažným vkladom týchto
nehnuteľností: Administratívna budova súpisné číslo 2884, zapísaná na LV č. 1445, pozemky: parc. C KN
503/5 vo výmere 11 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/2
zapísanom na LV č. 1625,  parc. C KN 503/135 o výmere 35 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
v spoluvlastníckom podiele 1/2 zapísanom na LV č. 1615 a parc. C KN 503/143 o výmere 76 m2, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo vlastníckom podiele 1/1, zapísanom na LV č. 820,  všetko
vedených v evidencii na Okresnom úrade Bardejov, katastrálny odbor, pre katastrálne územie Bardejovská
Nová Ves.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

1 / 10



U Z N E S E N I E   č. 99/2017 - M

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmeny a doplnky Všeobecne  záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí
miesnych daní.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní bolo po
podpísaní primátorom mesta vyvesené na úradnej tabuli  a zverejnené na webovej stránke mesta.

Zodpovedný: Splnené Termín: 31. 12. 2017

U Z N E S E N I E   č. 100/2017 - M

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo po podpísaní primátorom mesta vyvesené na úradnej
tabuli a zverejnené na webovej stránke mesta.

Zodpovedný: Splnené Termín: 31. 12. 2017

U Z N E S E N I E   č. 101/2017 - M

k bodu Návrh na VI. zmenu programového rozpo čtu mesta a zriadených rozpo čtových organizácií na rok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

VI. zmenu programového rozpočtu mesta  a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 podľa prílohy č.
1.

VI. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 premietnutá do
účtovníctva mesta podľa prílohy č. 1.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 102/2017 - M

k bodu Návrh na prijatie úveru "Rekonštrukcia Kryte j plavárne - II. etapa"
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Návrh na prijatie úveru "Rekonštrukcia Krytej plavárne - II. etapa".

Plnenie v znení uznesenia, úver schválený.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 103/2017 - M

k bodu Návrh zmeny príspevku mesta pre Bapos, m. p.  na rok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmenu príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2017 podľa prílohy č. 1.

Zmena prevedená v rozpise príspevku mesta a odsúhlasená odd. ekonomiky a správy majetku Mesta
Bardejov.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 106/2017 - M

k bodu Investi čný zámer - Obnova hradobného opevnenia a jeho zapoj enie do infraštruktúry mesta Bardejov
Južná časť - II. etapa
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Investičný zámer - Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov Južná
časť - II. etapa.

Prebieha verejná súťaž na výber zhotoviteľa stavby.

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 107/2017 - M

k bodu Investi čný zámer - Obnova hradobného opevnenia a jeho zapoj enie do infraštruktúry mesta Bardejov -
východná časť
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Investičný zámer - Obnova hradobného opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov -
východná časť.

Plnenie v znení uznesenia, IZ schválený.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 108/2017 - M

k bodu Investi čný zámer - Prestavba budovy psychiatrie na kultúrno- spolo čenské centrum v Bardejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Investičný zámer - Prestavba budovy psychiatrie na kultúrno-spoločenské centrum v Bardejove.

Plnenie v znení uznesenia. IZ schválený.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 109/2017 - M

k bodu Investi čný zámer - Nákup nákladného auta s lesnou nadstavbo u
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Investičný zámer - Nákup nákladného auta s lesnou nadstavbou.

Plnenie v znení uznesenia, IZ schválený.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 110/2017 - M

k bodu Investi čný zámer - rekonštrukcia lesnej cesty Mníchovský po tok
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Investičný zámer - rekonštrukcia lesnej cesty Mníchovský potok.

Plnenie v znení uznesenia. IZ schválený.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 111/2017 - M

k bodu Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu "Zachovanie,
prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území" realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku zo dňa 18. 9. 2017 v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg VA Poľsko - Slovensko 2014 - 2020, Prioritná os 1 - Ochrana a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

Splnené. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku bola zaslaná na Spoločný technický sekretariát v
Krakove dňa 10.11.2017.

Zodpovedný: Splnené Termín: 10. 11. 2017

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

Splnené. Predložením žiadosti o poskytnutie finančného príspevku dňa 10.11.2017 boli splnené podmienky
pre následnú realizáciu projektu.

Zodpovedný: Splnené Termín: 10. 11. 2017

A.3/

Plnenie:

schva ľuje

Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 87 096 EUR ( 5
% z oprávnených výdavkov projektu ), t. j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu ( 1
741 906 EUR) a poskytnutého finančného príspevku ( 1 654 810 EUR ) v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.

Splnené. Predložením žiadosti o poskytnutie finančného príspevku dňa 10.11.2017 boli splnené podmienky
pre následnú realizáciu projektu.

Zodpovedný: Splnené Termín: 10. 11. 2017

A.4/

Plnenie:

schva ľuje

Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov rozpočtu mesta.

Splnené. Predložením žiadosti o poskytnutie finančného príspevku dňa 10.11.2017 boli splnené podmienky
pre následnú realizáciu projektu.

Zodpovedný: Splnené Termín: 10. 11. 2017

U Z N E S E N I E   č. 112/2017 - M

k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2018
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na I. polrok 2018 podľa prílohy č. 1.

Plnenie v znení uznesenia, plány zasadnutí MsR a MsZ schválené.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 113/2017 - M

k bodu Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 podľa prílohy č. 1.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 schválený bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 114/2017 - M

k bodu Návrh na ukon čenie členstva v združení Karpatský euroregión Slovensko
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Ukončenie členstva Mesta Bardejov v združení Karpatský euroregión Slovensko k 31. 12. 2017.

Splnené. V súlade s čl. 4, bod. 4.5, písm.a) Stanov združenia KER  Mesto Bardejov písomne, listom zo dňa
02.11.2017, oznámilo svoje rozhodnutie ukončiť členstvo v združení k 31.12.2017 na vlastnú žiadosť.

Zodpovedný: Splnené Termín: 31. 12. 2017

U Z N E S E N I E   č. 117/2017

k bodu Návrh  nájmu nehnute ľného majetku mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1.

Za Bardbyt: viď príloha k plneniu uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 118/2017

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
A. II. odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta pod bodmi 2, 3, 4 po schválení finančných prostriedkov v
rozpočte mesta,
A. III. nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku bezodplatným prevodom zo SR - SPF Bratislava pod
bodom 5,
A. IV. zriadenie vecného bremena pod bodmi 6, 7 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, zriadenie vecného
bremena pod bodmi 8, 9,
A. V. predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 23. 6. 2017 o jeden rok pod bodom 10 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
A. VI. predaj televíznch káblových rozvodov pod bodom 11,
A. VII. zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodmi
12, 13,
A. VIII. zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta pod bodom 14,
A. IX.  zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy
Bardejovskému podniku služieb Bapos, m.p. pod bodom 15,
A. X. zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti
Bardterm, s. r. o., ul. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov, pod bodom 16,
A. XI. odňatie majetku mesta z nájmu spoločnosti Bardterm,s. r. o. Bardejov a zverenie tohto majetku do
správy m. p. Bapos Bardejov pod bodom 17,
A. XII. predĺženie zmluvy o výkone činností pri správe majetku mesta -  HPP na dobu do 31. 12. 2018, pod
bodom 18,
A. XIII. predĺženie doby trvania Zmluvy o zverení hnuteľného majetku mesta do správy m. p. Bapos Bardejov
pod bodom 19,
A. XIV. vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta z účtu 042, pod bodom 20.

viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/.

Zodpovedný: V plnení

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 2 takto:
A. I. - dodatky k uzatvoreným zmluvám spol. Bardterm, s. r. o., Bardbyt, s. r. o., Mestské Lesy, s. r. o.,
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.,
A. II. - zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do užívania spol.
Bardbyt, s. r. o.
A. III. - návrh na upustenia vymáhania nevymožiteľných pohľadávok.

viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/.

Zodpovedný: V plnení
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U Z N E S E N I E   č. 118/2017

A.3/

Plnenie:

schva ľuje

Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 3 takto:
A. I. výsledok obchodnej verejnej súťaže.

viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/.

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 119/2017

k bodu Návrh zmien a doplnkov Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a VZN Mesta Bardejov,
ktorý sa ruší VZN č. 17/1994 o predaji bytov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmeny a doplnenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.

Zmeny a doplnky Zásad schválené, vytlačené, zverejnené.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov 175/2017, ktorým sa ruší VZN Mesta Bardejov č. 17/1994 o
predaji bytov.

VZN č. 175/2017 o predaji bytov schválené.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 121/2017

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na die ťa a žiaka škôl a
školských zariadení so sídlom na území mesta Bardej ov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení so sídlom na území mesta Bardejov.

Podľa schválenej výšky dotácie sa od 1.1.2018 prerozdeľuje 1/12 výšky dotácie pre jednotlivé školské
zariadenia.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 122/2017

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta  č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostli vosti o deti do
troch rokov veku die ťaťa a úhradách za sociálne služby
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby.

Zmeny a doplnky VZN č. 173/2017 podpísané primátorm, zverejnené a uplatňujú sa  od 01.01.2018

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 123/2017

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými
odpadmi.

Po podpísaní primátorom mesta bolo úplne znenie VZN č. 163/2016 o nakladaní s komunálnými a drobnými
stavebnými odpadmi,  vrátane zmien a doplnkov, vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na webovej
stránke mesta.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 124/2017

k bodu Návrh na zmenu programového rozpo čtu mesta a zriadených rozp. org. na rok 2017, návrh  na zmenu
príspevku mesta pre m. p. Bapos ma rok 2017, návrh na zmenu plánu TZ spol. Bardbyt, s. r. o. a návrh n a zmenu
rozpo čtu spol. Mestské lesy, s. r. o.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

VII. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 podľa prílohy č.
1.

VII. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 premietnutá do
účtovníctva mesta podľa prílohy č. 1.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Zmenu príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2017 podľa prílohy č. 2.

Zodpovedný: Splnené

A.3/

Plnenie:

schva ľuje

Zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s.
r. o. pre rok 2017 podľa prílohy č. 3.

Zodpovedný: Splnené

A.4/

Plnenie:

schva ľuje

Zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií spoločnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2017 podľa
prílohy č. 4.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 125/2017

k bodu Návrh rozpo čtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2018:  a) Bapos, m. p., b) ZUŠ M. Vileca, c)
rozdelenie prevádz. hodín na mestské športoviská na  I. polrok 2018
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2018 pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov
podľa prílohy č. 1.

Plnenie v texte uznesenia.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 125/2017

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2018 podľa prílohy č. 2.

Plnenie v texte uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

A.3/

Plnenie:

schva ľuje

Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok
2018 podľa prílohy č. 3.

Plnenie v znení uznesenia

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 126/2017

k bodu Návrh rozpo čtov a návrh investi čných plánov obch. spol. mesta na rok 2018 - a) Bard byt, s. r. o., b)
Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Les y, s. r. o., e) Ekobard, a. s.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Rozpočet a technické zhodnotenie, modernizáciu a rekonštrukciu majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o.
pre rok 2018 podľa prílohy č. 1.

Plnenie v texte uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2018 podľa prílohy č. 2.

Plnenie v texte uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

A.3/

Plnenie:

schva ľuje

Rozpočet Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. na rok 2018 podľa prílohy č. 3.

Plnenie v texte uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

A.4/

Plnenie:

schva ľuje

Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské Lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2018 podľa prílohy
č. 4.

Plnenie v texte uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

A.5/

Plnenie:

schva ľuje

Rozpočet spoločnosti Ekobard, a. s. pre rok 2018 podľa prílohy č. 5.

Plnenie v texte uznesenia.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 127/2017

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za soci álne
služby v zria ďovate ľskej pôsobnosti Mesta Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmeny a doplnky VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Bardejov.

Zmeny a doplnky VZN č,. 108/2011 podpísané primátorom, zverejnené a   uplatňujú sa od 01.01.2018

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 128/2017

k bodu Návrh programového rozpo čtu mesta a zriadených rozpo čtových organizácií na rok 2018 a roky 2019,
2020 - a) odb. stanovisko hlavného kontrolóra mesta  k návrhu rozpo čtu na rok 2018
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Programový rozpočet mesta na rok 2018 podľa príloh č. 1 až č. 15  a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom
objeme:
Bežný rozpočet
Príjmy bežného rozpočtu          23 650 981 €
Výdavky bežného rozpočtu       21 745 004 €

Kapitálový rozpočet
Príjmy kapitálového rozpočtu         480 000 €
Výdavky kapitálového rozpočtu   1 692 800 €

Finančné operácie
Príjmové finančné operácie        1 100 000 €
Výdavkové finančné operácie     1 793 177 €

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2018, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov,
podprogramov a prvkov.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

A.3/

Plnenie:

schva ľuje

Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

A.4/

Plnenie:

schva ľuje

Spôsob financovania:
a) rekonštrukcie kruhovej križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. Mlynská ako združenej investície
medzi PSK a Mestom Bardejov,
b) rekonštrukcie severnej časti nábrežia rieky Tople vo vlastníctve Mesta Bardejov a rekonštrukcie južnej
časti nábrežia rieky Tople vo vlastníctve Mesta Bardejov
po prevzatí diela v hodnote do 3 000 000 € na dobu 10 rokov rozdelenú do 120 - tich rovnomerných splátok.

Schválené.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 128/2017

A.5/

Plnenie:

schva ľuje

Úver vo výške maximálne 1 300 000 € za účelom refinancovania vlastných zdrojov.

Splnené. Znížená úroková miera.

Zodpovedný: Splnené

A.6/

Plnenie:

schva ľuje

Kontokorentný úver vo výške 500 000 €.

Splnené.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 129/2017 - M

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
I. Dodatok č. 23 k Nájomnej zmluve zo dňa 10. 5. 2005 o prenájme energetických zariadení Mesta Bardejov,
kde sa stanovuje výška nájmu za prenajatý majetok pre rok 2017 vo výške 412 000 €.
II. Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. so sídlom Moyzesova 7, 085 01
Bardejov, IČO: 36476277 formou peňažného vkladu  vo výške 400.001,216225 €, ktorý sa započítava na
vklad spoločníka Mesta Bardejov do základného imania obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o.

I. Na základe Dodatku č. 23 k Nájomnej zmluve zo dňa 10.5.2005 boli realizované splátky za prenájom
energetických zariadení Mesta Bardejov podľa splatkového kalendára. Posledná splátka bola realizovaná v
decembri 2017.
II. Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. formou peňažného vkladu vo výške
400.001,216225 € bolo na základe návrhu na zápis v obchodnom registri. Zápis navrhovaných údajov na
základe návrhu bol vykonaný dňa 22.2.2018.

Zodpovedný: Splnené

B.1/

Plnenie:

ukladá

Konateľovi spoločnosti Bardterm, s. r. o. vykonať všetky kroky a úkony podľa platnej legislatívy SR smerujúce
k vykonateľnosti tohto uznesenia.

Konateľka spoločnosti BARDTERM, s.r.o. vykonala všetky potrebné kroky a úkony podľa platnej legislatívy
SR .

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 130/2017 - M

k bodu Návrh na VIII. zmenu programového rozpo čtu mesta a  zriadených rozpo čotvých organizácií na rok 2017,
a) Návrh zmeny príspevku mesta pre Bapos, m. p. Bar dejov na rok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

VIII. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 podľa prílohy
č. 1.

VIII. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 premietnutá do
účtovníctva mesta podľa prílohy č. 1.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Zmenu príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov na rok 2017 podľa
prílohy č. 2.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 131/2017 - M

k bodu Návrh na schválenie úveru a záložného práva pre spol. Bardterm, s. r. o. Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Prijatie úveru a zriadenie záložného práva na Krytú plaváreň obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o.

Prijatie úveru a zriadenie záložného práva na Krytú plaváreň obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. sa
vykonalo na základe  Registrácie záložného práva na základe záložnej zmluvy alebo ktoré sa zriadilo zo
zákona pod spisovou značkou 297/2018 dňa 5.1.2018.

Zodpovedný: Splnené
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Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 96/2017-M zo dňa 24.10.2017 
(nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1)                   
 
 
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 č. 

20 
217,47 m² 

ako u pôvodnej 
zmluvy 

TELESA s.r.o. 
Štefánikova 2986, 
085 01 Bardejov 

Predaj mäsa, 
údenín, alko-

nealko nápojov, 
ovocie- zelenina 

Zmluva č. 
1078/17 od 

1.11.2017 na 
neurčito 

2.  
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Pod 
Papierňou 

3702 
15 m² 

ako u pôvodnej 
zmluvy 

Investor, s.r.o. 
Hurbanova 652/2, 
085 01 Bardejov 

potraviny 

Zmluva č. 
1080/17 od 

1.11.2017 na 
neurčito, 

zmluva nie je 
podpísaná 

 
 

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012 v 
bode 1 (nástupníctvo právneho vzťahu). 

 
 

2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012 v 
bode 1, (zahájenie činnosti spol. s.r.o.) 

 
 



5a 
 

Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 117/2017 zo dňa 7.12.2017 
(nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1)                   
 
 
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 

Dlhý rad 16 
– OÚ nová 

budova 
21,60 m² 

kancelária 26,56 
ost. pr. 13,28 

Ing. Peter Choma 
– WEB REALITY 

kancelária 

Zmluva č. 
1083/18 od 
1.1.2018 na 

neurčito 

2.  
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Slovenská E 
vch. 6 – 
prízemie 

136,47 m² 

predajne 30,77  
sklady 37,61 

17,09 ost. 
priestory 

CAPASTAV 
SERVIS s.r.o., 

Slovenská 1537/6, 
085 01 Bardejov. 

predaj 
bezpečnostných 
a interiérových 

dverí 

Zmluva č. 
1084/18 od 
1.1.2018 na 

neurčito 
 
 

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

       2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012. 
          (zmena názvu s.r.o.) 
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3/ 
Príloha k plneniu uzn. MsZ č. 97/2017-M  zo dňa 24.10.2017 (príloha č. 1)  
 
A. Schvaľuje. 
I. Predaj nehnuteľností. 
1. Vladimír Šipula, Pod papierňou 47, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje predaj pozemku z parc. E KN 2605/3 evidovanej na LV č. 11832 
v k.ú. Bardejov, a to diel 1 o výmere 47 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN 4902/1, diel 2 o výmere 88 m2, 
ktorý sa pričleňuje k parc. C KN 4903/1, za cenu podľa znaleckého posudku č. 44/2017 vo výške 8,44 € + 10 %. 

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  
5.10.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 41. 
týždni. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 6.11.2017. Návrh na vklad vlastníckeho práva podaný na Okresný 
úrad – katastrálny odbor v Bardejove dňa 8.11.2017. 
2. Mgr. Vladimír Vozarský, Štefánikova 77, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 3698/1 vo výmere 62 m2, 
kultúra pozemku - zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov, ako prídomovú záhradku, za cenu podľa znaleckého 
posudku č. 45/2017 vo výške 14,94 €  + 10 %. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. 

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  
6.10.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 42. 
týždni. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 17.1.2018. Návrh na vklad vlastníckeho práva podaný na Okresný 
úrad – katastrálny odbor v Bardejove dňa 23.1.2018. 
3. Margita Mačejovská, Mičkova 433/8, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje predaj novovytvorených parciel C KN 2702/1 vo výmere 216 m2, 
kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 2702/3 vo výmere 109 m2, kultúra pozemku – zastavaná 
plocha, parc. C KN 2703 vo výmere 82 m2, kultúra pozemku – záhrada, parc. C KN 2704 vo výmere 449 m2, 
kultúra pozemku – záhrada, v k.ú. Bardejov, za účelom dodatočného majetkovoprávneho vysporiadania 
užívaných pozemkov, za cenu 5,48 €/ 1 m2.  

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  
5.10.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 42. 
týždni. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 22.11.2017. Návrh na vklad vlastníckeho práva podaný na Okresný 
úrad – katastrálny odbor v Bardejove dňa 23.11.2017. 
 
II. Prenájom nehnuteľnosti.  
4. Irena Rojková, Pohostinstvo, ul. J. Grešáka B9, Bardejov  
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 5167/114 o výmere cca 15 
m2, za účelom zriadenia letnej terasy vedľa jej prevádzky pohostinstva, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 
podľa znaleckého posudku. 

Tento zámer prenájmu  nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  
5.10.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 41. 
týždni. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Nájomná zmluva uzatvorená dňa 12.12.2017. 
 
III. Odkúpenie nehnuteľnosti. 
5. Budinská Helena r. Tarasovičová, Starý Blich 242/22, Bardejov 
a Tarasovič Pavol, Nábrežná 858/7, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. E KN 2518/3 o výmere 191 m2, 
kultúra pozemku – orná pôda, od vlastníkov evidovaných na LV č. 12887 v k.ú. Bardejov, do vlastníctva mesta, 
za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 20.12.2017. Návrh na vklad vlastníckeho práva podaný na Okresný 
úrad – katastrálny odbor v Bardejove dňa 22.12.2017. 
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IV. Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva. 
6. Bardejovské Kúpele, a.s., Bardejovské Kúpele 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 62/2016 zo dňa 
22.9.2016, v prílohe č. 1/a, pod bodom A.IV.-12, k zámene pozemkov  medzi Mestom Bardejov a a.s. 
Bardejovské Kúpele, 086 31 Bard. Kúpele, takto: 

Mesto Bardejov odovzdá do výlučného vlastníctva spoločnosti Bardejovské Kúpele, a.s., Bardejovské 
Kúpele pozemok parc. C KN 3890/4 vo výmere  4607 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, evidovaný na 
LV č. 6279 v k.ú. Bardejov. Podľa ÚPD Mesta Bardejov je parcela  určená na plochy verejného dopravného 
a technického vybavenia – záchytné parkovisko. Všeobecná hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 
37/2017 je 18 € / 1 m2. 

Spoločnosť Bardejovské Kúpele, a.s., Bardejovské Kúpele odovzdá do vlastníctva Mestu Bardejov 
pozemok parc. C KN 3995/2 vo výmere 726 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, evidovaný na LV č. 9. Ďalej 
spoločnosť Bardejovské Kúpele, a.s. odovzdá pozemok parc. C KN 3994 vo výmere 274 m2, kultúra pozemku – 
ostatná plocha, vytvorený podľa GO plánu č. 36508012-48/17 zo dňa 3.7.2017. Všeobecná hodnota pozemku 
podľa znaleckého posudku č. 38/2017 je 69,11 €/1 m2. 

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  
5.10.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 41. 
týždni. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Zámenná zmluva uzatvorená dňa 5.12.2017. Návrh na vklad vlastníckeho práva podaný na Okresný 
úrad – katastrálny odbor v Bardejove dňa 16.1.2018. 
 
V. Zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby. 
7. Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Kasárenské námestie 4, 040 01  Košice. 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemok parc. E KN 2709/1 
zapísanú na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, v prospech tretej osoby oprávneného z vecného bremena – spoločnosť 
HERBAR, s.r.o., Mihaľov 2503, 085 01  Bardejov, IČO: 35 881 563, za jednorázovú odplatu vo výške 240,54 
€. 

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Košice, bola investorom líniovej stavby 
„I/77 Bardejov juhozápadný obchvat“. Realizácia stavby vyvolala investíciu – preložku kanalizačného potrubia. 
Kanalizačné potrubie je uložené aj na pozemkoch vo vlastníctve mesta a to na parc. E KN 2709/1 zapísanej na 
LV č. 11832 v k.ú. Bardejov. Pre účely vyznačenia vecného bremena v katastri nehnuteľností bol vypracovaný 
GO plán č. 5/2017 zo dňa 8.3.2017 na zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí 
– kanalizačné potrubie, ktorý bol úradne overený Okresným úradom Bardejov, katastrálnym odborom pod č. G1-
153/2017 zo dňa 11.4.2017 a prílohou ku GO plánu č. 5/2017 na vyčíslenie rozsahu ochranného pásma. 
 Slovenská správa ciest, IVSC Košice zaslala návrh na uzavretie zmluvy č. 2123/6353/2017 o zriadení 
vecného bremena v prospech tretej osoby. V citovanej zmluve vystupuje SSC Bratislava, ako investor vyššie 
uvedenej líniovej stavby, vlastník pozemku, na ktorom je uložené kanalizačné potrubie, ako povinný z vecného 
bremena a spoločnosť HERBAR, s.r.o., Mihaľov 2503, 085 01  Bardejov, IČO: 35 881 563, správca a vlastník 
kanalizačného potrubia, ako oprávnený z vecného bremena. Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného – 
vlastníka pozemku – Mesto Bardejov, strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia v prospech oprávneného 
z vecného bremena – spoločnosti HERBAR, s.r.o., v rozsahu uvedenom v GO pláne. Vecné bremeno sa zriaďuje 
za jednorázovú odplatu, ktorá bola zistená znaleckým posudkom č. 51/2017 vo výške 240,54 €. 
Plnenie: Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby uzatvorená dňa 11.12.2017. 
 
VI. Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy. 
8. PRIVEL, spoločnosť s ručením obmedzeným, Palkovičova 4, 040 01  Košice, IČO: 31 671 829 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 
na pozemky vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejovská Nová Ves a to parc. C KN: 5/1, 9, 21/2, 23/1, 38, 116, 
437/1, 1655/56, 1655/170, 1655/171, 1655/172, 1655/297, 1655/304, 1655/6 k pripravovanej elektroenergetickej 
stavbe „Bardejovská Nová Ves - Úprava NN siete a DP na ulici Brezová“,  ktorej investorom je 
Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice. Rozsah vecného bremena bude upresnený 
geometrickým plánom. 

Predmetná stavba rieši úpravu NN siete v pôvodnej trase, zriadenie nového káblového NN vedenia 
NAYY 4x 150, zriadenie nových rozpojovacích a istiacich skríň SR a VRIS. Súčasťou stavby je aj úprava 
domových prípojok a verejného osvetlenia, nakoľko je to vyvolaná investícia pri realizovaní vyššie spomenutých 
úpravách. 
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            Podľa podpísaného „Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov 
a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., ods. 6 – Mesto Bardejov uvedomujúc si verejnoprávny 
charakter distribúcie elektrickej energie zohľadní pri určovaní výšky náhrad za zriadenie vecných bremien 
v súvislosti s výstavbou pri obnove a rozvoji distribučnej sústavy na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bardejov 
túto skutočnosť ako prípad hodný osobitného zreteľa. Za týmto účelom sa strany memoranda dohodli, že v rámci 
majetkoprávneho vysporiadania budú vecné bremená v prípade stavieb vyvolaných zo strany Východoslovenskej 
distribučnej, a.s., alebo Mesta Bardejov,  vo vzťahu k elektrickým vedeniam Východoslovenskej distribučnej, 
a.s., zriaďované v symbolickej výške 1,00 € / m2. 
Plnenie: Tento zámer bol schválený na mimoriadnom MsZ zo dňa 24.10.2017- uzavretie budúcej zmluvy 
o zriadení vecného bremena na pozemky  vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejovské Nová Ves. Zmluva o uzavretí 
budúcej zmluvy bola dňa 26.02.2018 zaslaná spoločnosti Privel s r.o., Palkovičova 4, 040 01  Košice. 
 
VII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následne zverenie do užívania 
spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov. 
9. Ukončené technické zhodnotenie – BARDBYT, s r.o., Moyzesova 7, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta podľa 
zákona o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov. 
Stavba Objekt  Suma v € 
Mestský úrad časť „A“ podkrovie Kancelária Ing. S. Kmecik 5 561,69,- 
Mestský úrad časť „A“ podkrovie Stavebná úprava chodby 4 838,69,- 
Mestský úrad časť „A“ podkrovie Medzipodkrovie „WC Muži a Ženy“ 2 112,71,- 
Mestský úrad časť „A“ podkrovie Kancelária –     Ing. Laktičová 

- Kruľák 
- Klimek 

8 562,29,- 

Spolu 21 075,38,- 
 
 
Stavba Objekt Suma v € 
Okresný úrad Bardejov Zníženie energetických nákladov 

na prevádzku administratívnej 
budovy 

18 600,- 

Spolu 18 600,- 
Plnenie: Ukončené investičné akcie zabezpečované spoločnosťou Bardbyt s r.o., Moyzesova 7, 085 01  
Bardejov, budú  odovzdané prostredníctvom zoraďovacích protokolov do majetku mesta. Následne budú  
odovzdané protokolmi do užívania spoločnosti Bardbyt, s.r.o., Bardejov. 
 
VIII. Zaradenie nadobudnutých akcií – cenných papierov do majetku mesta. 
10. Zaradenie nadobudnutých akcií spoločnosti EKOBARD, a.s., Bardejov, do majetku mesta.  
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje zaradenie nadobudnutých akcií – cenných papierov do majetku 
mesta. 
 Dňa 26.7.2017 Mesto Bardejov na základe Zmluvy o kúpe akcií č. ŽP 1406/2017 kúpilo od obchodnej 
spoločnosti DÚHA, a.s., akcie obchodnej spoločnosti EKOBARD, a.s.. Týmto listom požiadali o zaradenie 
nadobudných akcií do majetku mesta. V tejto súvislosti predložili kópiu Zmluvy o kúpe akcií uzatvorenej dňa 
26.7.2017, kópie Notárskej zápisnice odpisu č. N 212/2017, Notárskej zápisnice odpisu č. N 2013/2017, Úplné 
znenie Stanov akciovej spoločnosti EKOBARD, a.s. a Úplné znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti 
EKOBARD, a.s.. Súčasne dali na vedomie, že cenné papiere – akcie obchodnej spoločnosti EKOBARD, a.s., 
boli odovzdané do trezoru mesta na oddelenie správy vnútorných vecí listom č. ŽP 2017/01406-10-MK. 
 Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 14 – Vydávanie cenných papierov 
a nakladanie s nimi v zmysle zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a o investičných službách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov podlieha schváleniu 
mestským zastupiteľstvom. 
Plnenie: Uznesenie  predložené oddeleniu ŽP MsÚ za účelom zabezpečenia jeho plnenia. 
 
IX. Zaradenie hnuteľného majetku do majetku mesta a následne zverenie do nájmu spoločnosti 
Bardejovská televízna spoločnosť s. r.o. Bardejov. 
11. Zaradenie hnuteľného majetku do majetku mesta. 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove schvaľuje zaradenie hnuteľného majetku mesta - Softwer AIRBOX NEO 
PLAYONT  - súbor technického zaradenia a technológie umožňujúcej digitálne vysielanie BTS, s.r.o. v rozlíšení 
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HD (vysoké rozlíšenie) v sume 20 781,60 €, do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie  
do nájmu spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť s. r.o. Bardejov. 
Plnenie: Predmetný hnuteľný  majetok bol zaradený prostredníctvom zaraďovacieho protokolu do majetku 
mesta a následne protokolom č. 17/2017 zverený do nájmu Bardejovskej televíznej spoločnosti s.r.o. Bardejov. 
Dodatkom č. 1 sa doplnila nájomná zmluva medzi Mestom Bardejov a Bardejovskou televíznou spoločnosťou 
s. r.o. zo dňa 02.07.2013 o vyššie uvedený hnuteľný majetok. 
 
B. Neschvaľuje. 
I. Predaj nehnuteľností. 
12. Jevčáková Žofia, Orechová 7, Bard. Nová Ves, 085 01  Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove neschvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu 1/3 pod poradovým číslom 
B/8 na parc. C KN 503/54 o výmere 184 m2, kultúra pozemku – orná pôda, evidovaného na LV č. 1630 v k.ú. 
Bardejovská Nová Ves. Pozemok sa nachádza v areáli skleníkov.  
Plnenie: Listom zo dňa 31.10.2017 zaslané oznámenie s výsledkom rokovania MsZ.  
13. Ing. Darina Kozáková, Nábrežná 27, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 4862/4 evidovanej na LV č. 
11832 v k.ú. Bardejov. Parcela E KN 4862/4 je v nájme PD Magura Zborov Dodatkom č. 3 k zmluve o nájme 
poľnohospodárskych pozemkov. 

Vyjadrenie oddelenia ŽP: Mesto Bardejov má spracovaný a  Mestským zastupiteľstvom Bardejov 
schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014. Územie s parcelou č. E 
KN  4862/4 v k.ú. Bardejov je určená pre pôvodné poľnohospodárske  využitie  - trvalo trávnaté porasty.  

ÚPM  Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.09.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom 
do r. 2025. 
Plnenie: Listom zo dňa 31.10.2017 zaslané oznámenie s výsledkom rokovania MsZ.  
14. Spoločnosť KP s.r.o., Dlhý rad 7, 085 01 Bardejov   
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 632/2 na ul. Dlhý rad v k.ú. 
Bardejov. 

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ zo dňa 23.3.2017:  Mestský úrad – oddelenie 
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové 
komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju mestského pozemku parc.  C KN 632/2 v k. ú. Bardejov. 

Stanovisko odd. ŽP MsÚ zo dňa 6.4.2017: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským 
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný 
k 31.12.2014 a RP CMZ Bardejov.  Podľa týchto ÚPD  je parcela C KN 632/2 vedená v plochách pre objekty na 
limitované dožitie alebo na dočasne zachovávanú zástavbu, preto neodporúčame odpredaj pozemku. 

ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom 
do r. 2025. 

Stanovisko oddelenia výstavby MsÚ zo dňa 27.6.2017:  Oddelenie výstavby MsÚ má na dané územie 
spracovanú projektovú dokumencáiu „Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta 
Bardejov“ a vydané právoplatné stavebné povolenie pod č. 22/2006-Hi. Na uvedenej parcele C KN 632/2 sú 
v PD riešené spevnené plochy pre peších a zeleň. Z uvedeného dôvodu neodporúčame odpredaj  pozemku  parc. 
C KN 632/2 pre žiadateľa KP s.r.o., Dlhý rad 7, Bardejov. 

Projektová dokumentácia „Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta 
Bardejov“ bola vypracovaná a odsúhlasená Krajským pamiatkovým úradom Prešov so zámerom vytvoriť 
funkčný, architektonický a estetický celok v historickom jadre mesta a preto nie je žiadúce odpredávať takéto 
parcely vo vlastníctve mesta. 
Plnenie: Listom zo dňa 31.10.2017 zaslané oznámenie s výsledkom rokovania MsZ.  
 
II. Umožnenie – vytvorenie prístupu na pozemok. 
15. Mgr. Oľga Turoková, Gorkého 15, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v  Bardejove neschvaľuje umožnenie – vytvorenie prístupu na pozemok parc. E KN 
4269/1 cez časť pozemku parc. C KN 5167/1 evidovanej na LV č. 15025 na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov. 
Plnenie: Listom zo dňa 31.10.2017 zaslané oznámenie s výsledkom rokovania MsZ.  
 

Príloha k plneniu uzn. MsZ č. 118/2017-M  zo dňa 7.12.2017 (príloha č. 1)  
 
I. Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva. 
1. Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva pod bodom A.II.-11 v prílohe uznesenia č. 15/2016 zo dňa 
31.3.2016. 
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Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší bod A.II.-11 v prílohe uznesenia č. 15/2016 zo dňa 31.3.2016. 
 (Týmto uznesením mestského zastupiteľstva  č. 15/2016 zo dňa 31.3.2016, pod  bodom A.II.-11, bol 

pre spoločnosť VIDOSA, s.r.o., Pri štepnici 3343/1, Bardejov, schválený prenájom  pozemku parc.  C KN 
1614/6 vo výmere 808 m2 na dobu počas plánovanej výstavby športovo-relaxačného centra, konkrétne športovej 
haly, v ktorej bude prevádzkovať squashové ihrisko a ping pong halu, za nájomné vo výške 1 € za celú dobu 
nájmu + zmluvu o budúcej kúpnej zmluve). 
Plnenie: Uznesenie zrušené. 
 
A. Schvaľuje. 
II. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta. 
2. Ján Rondzik, ul. 9. Mája 13, Bardejov  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje   odkúpenie pozemku parc. E KN 4454/15 o výmere 795 m2, 
kultúra pozemku – orná pôda pod miestnou komunikáciou  od vlastníkov evidovaných na LV č. 14874 v k.ú. 
Bardejov, za kúpnu cenu 10,00 € / 1 m2 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.  
Plnenie:  Kúpna zmluva bude uzatvorená po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. O úpravu 
rozpočtu bolo požiadané 16.2.2018. 
3. Anna Zamborská, Lesná 9, Bard. Nová Ves  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje   odkúpenie pozemkov parc. E KN 1822/1 o výmere 204 m2, 
kultúra pozemku – orná pôda, parc. E KN 1822/2 o výmere 252 m2, kultúra pozemku – orná pôda, evidovaných 
na LV č. 1077 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, do vlastníctva Mesta Bardejov, za kúpnu cenu 9,96 € / 1 m2,  po 
schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Výmera parciel môže byť upresnená GO plánom. Pozemky 
sa nachádzajú v areáli futbalového ihriska v B.N.Vsi. 
Plnenie:  Kúpna zmluva bude uzatvorená po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. O úpravu 
rozpočtu bolo požiadané 16.2.2018. 
4. Ján Gmitter,  Postajok 2639/19,  Bardejov.  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje   odkúpenie pozemku parc. E KN 2462/7 vo výmere 24 m2, 
kultúra pozemku - orná pôda, evidovaného na LV č. 15312 v k. ú. Bardejov,  do vlastníctva  Mesta  Bardejov 
za kúpnu cenu 740 €, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Podľa územného plánu mesta je 
táto parcela určená na účelovú prístupovú komunikáciu. Finančné prostriedky v rozpočte mesta na rok 2017 sú 
schválené. 
Plnenie:  Kúpna zmluva uzatvorená dňa 19.12.2017. Návrh na vklad vlstníckeho práva podaný na Okresný 
úrad, Katastrálny odbor v Bardejove dňa 22.12.2017. 
 
III. Nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku bezodplatným prevodom zo SR – Slovenského 
pozemkového fondu, Búdková 36, Bratislava. 
5. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje   nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku pozemkov  
v k.ú. Bardejovská Nová Ves, na základe právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby „Mestská 
komunikácia nad Dubovou ulicou v k.ú. Bardejovská Nová  Ves“, líniová stavba,  
- parc. C KN 1605/66 o výmere 47 m2, kultúra pozemku – orná pôda, LV č. 1042, 
- parc. C KN 1605/67 o výmere 69 m2, kultúra pozemku – orná pôda, LV č. 1042, 
- podľa GO plánu č. 130/2017  parc. C KN 1605/63 evidovanej na LV č. 1042 diel 1 o výmere 94 m2, ktorý 
zodpovedá parc. C KN 1605/63, 
- podľa GO plánu č. 130/2017 z parc. E KN 1887 evidovanej na LV č. 1042 diel 2 o výmere 193 m2, ktorý sa 
pričleňuje k parc. C KN 1605/63 o celkovej výmere 287 m2, kultúra pozemku – orná pôda, 
„Zmluvou o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme“. 
Plnenie:  Zmluva vypracovaná a zaslaná prostredníctvom SPF Bardejov na riaditeľstvo SPF, Búdková 36, 
Bratislava. 
 
IV. Zriadenie vecného bremena. 
6. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
EL PRO KAN s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01  Vranov nad Topľou, IČO: 44 104 944, 
zastúpená Ing. Michalom Kandalom, konateľom spoločnosti, ako splnomocnená osoba na zastupovanie 
s VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, na základe Plnomocenstva zo dňa 10.4.2017. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje  zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta - 
parc. CKN 1655/1, C KN 1655/52, C KN 1655/184, C KN 1655/3, C KN 1655/2, C KN 1655/53 evidované na 
LV č. 820, parc. C KN 1655/54 evidovaná na LV č. 1445, v k.ú. Bardejovská Nová Ves, bezodplatne, 
v súvislosti s realizáciou stavby: „Bardejovská Nová Ves – Zriadenie MTR pri MŠ a VN prípojky“. 
 Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena – Mesta Bardejov, strpieť 
umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude 
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zakreslené v GO pláne na zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený GO plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku. 

Podľa schváleného Memoranda 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 zo strany Východoslovenskej distribučnej, a.s., alebo Mesta Bardejov, budú 
zriaďované bezodplatne. 

Tento zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k.ú. 
Bardejovská Nová Ves, bol zverejnený dňa  21.11.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke 
mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 48. týždni. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta v k.ú. Bardejovská Nová Ves  schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie:  Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na predmetnú stavbu „Bardejovská Nová Ves - Zriadenie MTR 
pri MŠ a VN prípojky“ bola uzatvorená medzi Mestom Bardejov a Východoslovenskou distribučnou  a.s.  dňa 
25.01.2018. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy bola zverejnená dňa 31.01.2018. 
7. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
EL PRO KAN s.r.o., M. R. Štefánika 212/181, 093 01  Vranov nad Topľou, IČO: 44 104 944, 
zastúpená Ing. Michalom Kandalom, konateľom spoločnosti, ako splnomocnená osoba na zastupovanie 
s VSD, a.s., Mlynská 31, Košice, na základe Plnomocenstva zo dňa 10.4.2017. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje  zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta – 
parc. C KN 6544/1, C KN 6544/6, C KN 6544/7, C KN 4869/269, C KN 4869/270, C KN 6270/2, C KN 
4869/373, C KN 4869/319, C KN 4869/376, C KN 4869/378, C KN 4869/379 – evidované na LV č. 6279, parc. 
C KN 1690/38 evidovanej na LV č. 15067, parc. C KN 4869/274 evidovanej na LV č. 11832, parc. C KN 
4869/374 evidovanej na LV č. 14947  v spoluvlastníckom podiele Mesta Bardejov,  parc. C KN 4869/371 
evidovanej na LV č. 15071 v spoluvlastníckom podiele Mesta Bardejov, v k.ú. Bardejov, bezodplatne, 
v súvislosti s realizáciou stavby: „V459 – Bardejov – Úprava na VN vedení, výstavba VN kábla“. 

Obsahom vecného bremena bude povinnosť povinného z vecného bremena – Mesta Bardejov, strpieť 
umiestnenie elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na slúžiacom pozemku tak, ako to bude 
zakreslené v GO pláne na zriadenie vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude určený GO plánom 
vyhotoveným po ukončení stavby a to dĺžkou podzemného elektrického vedenia na slúžiacom pozemku. 
Predmetom  PD je: 
- prepojenie jestvujúcej murovanej trafostanice TS 0001-0301 Družba nachádzajúcej sa v areáli MŠ na ul. Pod 
papierňou a kioskovej trafostanice TS 0001-0307 v novej IBV Družba na Homolkovej ul. novým podzemným 
káblovým VN vedením, 
- umiestnenie chráničky pre optický kábel spoločnej trase podzemného elektrického vedenia. 

Podľa schváleného Memoranda 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 zo strany Východoslovenskej distribučnej, a.s., alebo Mesta Bardejov, budú 
zriaďované bezodplatne. 

Tento zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta v k.ú. 
Bardejov, bol zverejnený dňa  21.11.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači 
Bardejovské novosti  v 48. týždni. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov  schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy na predmetnú stavbu „V459- Bardejov – Úprava na VN vedení, 
výstavba VN kábla“  bola uzatvorená medzi Mestom Bardejov a Východoslovenskou distribučnou  a.s.  dňa 
25.01.2018. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy bola zverejnená dňa 31.01.2018. 
8. General Estate Development s. r. o., Levická 54, 949 01 Nitra  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje   zriadenie odplatného vecného bremena uzatvorením zmluvy 
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na uloženie sietí - kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, 
plynovod, datový kábel a prekládka NN, v pozemkoch  parc. C KN 3701/1, C KN 3701/121 vo vlastníctve 
mesta, na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov. Výška odplaty bude stanovená znaleckým posudkom. Rozsah vecného 
bremena bude upresnený GO plánom. 
Plnenie:  Zmluva vypracovaná a po obojstrannom odsúhlasení zaslaná na podpis dňa 14.02.2018. 
9. Ivan Hanuščak,  Gerlachov 58, 086 04  Kružlov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje   zriadenie odplatného vecného bremena v prospech SPP, a.s. 
Košice  na pozemky parc. C KN 1618/78 a C KN 1618/108, za účelom uloženia plynových rozvodov 
k rodinným domom na ul. Kutuzovovej v k.ú. Bardejov. Výška odplaty bude stanovená znaleckým posudkom. 
Rozsah vecného bremena bude upresnený GO plánom. 
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Plnenie:   Listom zo dňa 11.12.2017 bolo zaslane oznámenie  s výsledkom rokovania mestského 
zastupiteľstva.  
 
V. Predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 23.06.2017 o jeden rok za tých istých podmienok a zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve. 
10. RENT-INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, 080 01  Prešov  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje  predĺženie nájomnej zmluvy zo dňa 23.06.2017 o jeden rok za 
tých istých podmienok a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej je nájom a po výstavbe 
polyfunkčného objektu predaj parc. C KN 574/50 o výmere 56 m². 

V súčasnosti realizuje spoločnosť RENT – INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, 080 01 Prešov, 
IČO: 36 473 308 na pozemkoch parc. C KN 609/14 a C KN 674/45, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve JUDr. 
Jaroščáka a nachádzajú sa medzi OD Centrum a bytovým domom na ulici Dlhý rad v Bardejove. Za účelom 
preložky inžinierskych sieti bola medzi Mestom Bardejov ako prenajímateľom a spol. RENT-INVEST 
REALITY, s.r.o. ako nájomcom dňa 23.06.2016 uzatvorená nájomná zmluva na dobu jedného roka. Zároveň 
v súlade s uznesením MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.06.2016 bola s JUDr. Jaroščákom dňa 22.07.2016  uzatvorená 
nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve, predmetom ktorej je nájom a po výstavbe polyfunkčného 
objektu predaj parc. C KN 574/50 o výmere 56 m².  

Tento zámer predĺženia doby nájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol 
zverejnený dňa  21.11.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské 
novosti  v 48. týždni. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove predĺženie doby nájmu nehnuteľného majetku mesta  
schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie:  Zmluva podpísaná dňa 15.01.2018. 
 
VI. Predaj televíznych káblových rozvodov. 
11. Spoločnosť Proxis, spol s r.o., Slovenská 1, Bardejov, IČO: 36465828 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje   odpredaj „Televízneho  kábelového rozvodu Bardejov “ , 
ktorá bola súčasťou stavby reanimácie Radničného námestia, za obstarávaciu hodnotu 19.107,88 €. 
Plnenie:  Listom zo dňa 07.12.2017  bolo zaslane oznámenie s výsledkom rokovania MsZ. 
 
VII. Zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele. 
12. Pavol Poljak, 086 31  Bardejovské Kúpele č. 70 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje   zníženie  nájomného za  prenájom  nebytových  priestorov  
v objekte SOS Bardejovské Kúpele, v mesiacoch november 2017 až marec 2018, na 10 % 
mesačného nájmu s podmienkou zatvorenia reštauračnej prevádzky, t.j. 51,20 €. 

Žiadateľ má s Mestom Bardejov od 1. januára 2012 uzatvorenú  NZ č.2/2012 na dobu neurčitú, za 
účelom poskytovania reštauračných služieb v prevádzke na 2. NP, s mesačným  nájomným 511,88 €.  
Plnenie:  Listom zo dňa 11.12.2017 zaslané oznámenie s výsledkom rokovania MsZ. 
13. Tatiana Jašková, Ťačevská 12, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje   zníženie  nájomného za  prenájom  nebytových  priestorov  
v objekte SOS Bardejovské Kúpele,  v mesiacoch december 2017  – január 2018, na 10 % mesačného nájmu 
s podmienkou zatvorenia reštauračnej prevádzky, t.j. 34,50 €. 

Žiadateľka má s Mestom Bardejov od 31. marca 2008 uzatvorenú  nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, 
za účelom poskytovania reštauračných služieb s mesačným  nájomným 345,48 €. 
Plnenie:  Listom zo dňa 11.12.2017 zaslané oznámenie s výsledkom rokovania MsZ.  
 
VIII. Zaradenie ukon čenej investičnej akcie do majetku mesta. 
14. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje   zaradenie  ukončenej investičnej akcie do majetku mesta  
podľa zákona o účtovníctve, v súlade s čl. 3 ods. 4 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta,  
a zverenie  tohto majetku do správy odd. správy majetku MsÚ Bardejov. 
Stavba: 
„Rekonštrukcia strechy B – Stredisko obchodu a služieb – Bardejovské Kúpele“ 
Vlastné zdroje: 
- stavebné náklady  ............................................... 67 799,34  € 
- projektová dokumentácia  ..................................   1 128,59  € 
Náklady celkom :  .................................................  68 927,93  €      
Plnenie:  Ukončená investičná akcia bola zaradená do majetku mesta protokolom zo dňa 07.12.2017. 
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IX. Zaradenie ukončenej investičnej stavby do majetku mesta a následné zverenie do správy 
Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov. 
15. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje   zaradenie ukončenej investičnej akcie „Zníženie 
energetických nákladov na prevádzku mestského podniku BAPOS v Bardejove“, do majetku mesta podľa 
zákona o účtovníctve a následné zverenie  do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. 
Štefánikova 786, Bardejov. 
Odúčtovanie stavby :  
Dotácia z MŽP SR : 
Zdroje EÚ - 85 %    152 085,87  € 
z toho:    - stavebné náklady:      147 130,46  €    
               - stavebný dozor:               3 314,91  €   
               - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby:                                    1 640,50  € 
Zdroje ŠR - 10 %      17 892,45  € 
z toho:    - stavebné náklady:                                                                                   17 309,45  €    
               - stavebný dozor:                                                                                    390,00  €   
               - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby:                                 193,00  € 
Vlastné zdroje - 5 %                                                                                    8 958,23  €  
z toho:    - stavebné náklady:                                                                                    8 666,74  €    
               - stavebný dozor:                                                                                           194,99  €   
               - dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby:                                            96,50  € 
Náklady celkom:                                                                                                  178 936,55  €                                                                   
Plnenie:  Stavba bola  protokolom  zo dňa 15.12.2017 zaradená do majetku mesta a  následne zverená   do 
správy  Bardejovského podniku služieb BAPOS,  m.p.  Bardejov.                                                                 
 
X. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do nájmu  spoločnosti  
BARDTERM, s.r.o., ul. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov.  
16. Spoločnosť BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje  zaradenie ukončenej investičnej akcie „Garáže a prístrešok pre 
osobné motorové vozidlá pri dispečingu kotolne K-05“ vo výške 23.455,19 €  do majetku mesta podľa zákona 
o účtovníctve a následné zverenie do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov. 
Plnenie:  Ukončená investičná akcia „Garáže a prístrešok pre osobné motorové vozidlá pri dispečingu kotolne 
K-05“ sa prostredníctvom zaraďovacieho protokolu č. 005/2018 zaradí do majetku mesta  a následne  zverí do 
užívania  spoločnosti Bardterm, s.r.o., Bardejov. 
 
XI. Odňatie majetku mesta z nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o, Moyzesova 7, Bardejov a zverenie 
tohto majetku do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, 085 01  Bardejov.  
17. Spoločnosť  BARDTERM, s.r.o, Moyzesova 7, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odňatie majetku mesta z nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o, 
Moyzesova 7, Bardejov – stavebná časť plynovej kotolne v bývalých skleníkoch v B.N.Vsi  a  zveruje tento 
majetok do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, 085 01  Bardejov.  

Spoločnosť Bardterm získala plynovú kotolňu do nájmu od 1.januára 2009 a to na základe žiadosti  
Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., Bardejov  o vyňatie kotolne zo svojej správy v zmysle uzn. MsZ 
č. 124/2008 zo dňa 11.12.2008. Z dôvodu zrušenia skleníkov boli následne demontované 2 ks plynových kotlov 
zn. VIESSMANN VITOPLEX 100, výkon 750 kW, rok výroby 2004, ktoré boli uskladnené v skladových 
priestoroch kotolne K-06 spoločnosti BARDTERM, s.r.o..  Obstarávacia cena strojno-technologickej časti 
kotolne bola 322.437,83 € a zostatková hodnota 73.848,87 €. Spoločnosť BARDTERM, s.r.o., Bardejov  
navrhuje tieto kotly zaradiť do majetku  kotolne K-06 a pokračovať v ich účtovaní.  

Stavebná  časť kotolne  bola  zaradená do užívania v  r.1979  v celkovej  hodnote  68.167,60 €, 
pričom  zostatková hodnota je nulová. O vyradenie kotolne spoločnosť BARDTERM, s.r.o. žiada tiež z dôvodu 
zmeny počtu kotolní uvedených v povolení na podnikanie, ktorý podľa zákona o energetike je povinná 
nahlasovať URSO. 
Plnenie:  Stavebná časť kotolne bola na základe uznesenia č. 118/2017 MsZ zo dňa 07.12.2017 
prostredníctvom protokolu z odovzdania a prevzatia majetku Mesta Bardejov odovzdaná budúcemu správcovi  
Bardejovskému podniku služieb m.p. BAPOS Bardejov. 
 
XII. Pred ĺženie Zmluvy o  výkone činnosti pri správe majetku mesta – HPP na dobu  do 31.12.2018. 
18. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, 085 01  Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predĺženie Zmluvy o výkone činnosti pri správe majetku mesta – 
HPP, na dobu jedného roka do 31.12.2018. 
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 V súčasnosti na vykonávanie činnosti pri správe majetku Mesta Bardejov spojených s prenájmom 
nebytových priestorov, vrátane zabezpečovania údržby a opráv v prevádzkovom objekte v Hnedom 
priemyselnom parku (ďalej len HPP), ul. Duklianská 19 Bardejov, č.s. 1379, v celkovej výmere úžitkovej ploche 
13 544,6 m2 na parcelách C KN č. 3807, 3810/26, 3810/27, 3810/28, 3810/80, 3810/81, 3810/82, 3810/83 a 
3810/84 má Mesto Bardejov, ako vlastník s Bardejovským podnikom služieb, BAPOS – mestský podnik, 
Bardejov, uzatvorenú Zmluvu o výkone činnosti pri správe majetku mesta. Poskytovanie služieb sa vzťahuje aj 
na pozemky, na ktorom je objekt postavený a na čistenie ciest a chodníkov priľahlých k objektu, vrátane zimnej 
údržby a zároveň poskytovať všetky služby spojené s prevádzkovaním nebytových priestorov, vrátane 
zabezpečovania ostrahy, údržby a opráv všetkých stavebnotechnických častí v objekte HPP s príslušenstvom a 
uzatvárania dodávateľských zmlúv okrem uzatvárania nájomných zmlúv s nájomcami.  
Plnenie:  Dňa  19.02.2018  bol uzatvorený Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone činnosti pri správe  majetku mesta 
zo dňa 11.04.2017.  
  
XIII. Pred ĺženie doby trvania Zmluvy o zverení hnuteľného majetku do správy. 
19. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, 085 01  Bardejov – predĺženie doby trvania 
Zmluvy o zverení hnuteľného majetku do správy. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predĺženie doby trvania Zmluvy o zverení hnuteľného majetku do 
správy na dobu neurčitú. 

V súlade s uznesením č. 7/2012 zo dňa 22.03.2012 bola dňa 27.03.2012 medzi Mestom Bardejov, ako 
vlastníkom a Bardejovským  podnikom služieb BAPOS, mestský podnik, Bardejov, ako správcom, uzatvorená 
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy (ďalej len „Zmluva“) a v súlade s uznesením MsZ č. 83/2016 
zo dňa 08.12.2016 bol dňa 28.02.2017 uzatvorený Dodatok č. 1 k  Zmluve o zverení hnuteľného majetku do 
správy, na základe ktorej bol zverený tento hnuteľný majetok vlastníka do správy a prevádzky správcu: 
 

Polo
žka 

ŠPZ Tov. zn. Typ vozidla Druh.voz. Číslo TP 
Cena  

bez DPH 
DPH 20% 

Cena 
vrátane 

DPH 

A.1 
BJ769B

M  
MERCEDES-BENZ 

ACTROS 1832 

AK 

Veľké čistiace 

zametacie 

vozidlo 

NA 117 

972 

305 

200,00 

61 

040,00 

366 

240,00 

A.2 
BJ631B

M  
MERCEDES-BENZ 

ACTROS 1832 

AK 

Veľké čistiace 

umývacie 

vozidlo 

NA 117 

973 

232 

530,00 

46 

506,00 

279 

036,00 

B.1 
BJ542B

M  
MERCEDES-BENZ 

UNIMOG  U 

400 

Stredné 

čistiace 

umývacie 

vozidlo 

NA 158 

970 

314 

400,00 

62 

880,00 

377 

280,00 

B.2 
BJ756B

M  
MERCEDES-BENZ 

UNIMOG  U 

400 

Stredné 

čistiace 

zametacie 

vozidlo 

NA 158 

969 

364 

000,00 

72 

800,00 

436 

800,00 

C.1  BJZ030 LADOG G 128 

Malé čistiace 

zametacie 

vozidlo 

TA 157 

486 

190 

955,00 

38 

191,00 

229 

146,00 

C.1 BJZ026  LADOG G 128 

Malé čistiace 

zametacie 

vozidlo 

TA 157 

427 

190 

955,00 

38 

191,00 
229 146,0

0 

Plnenie:  Dodatok č. 1 k Zmluve o zverení hnuteľného majetku do správy uzatvorená dňa 2.1.2018. 
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XIV.  Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta z účtu 042. 
20. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje  vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta 
z účtu 042, na základe požiadavky oddelenia výstavby MsÚ Bardejov  na vyradenie neupotrebitelných 
projektových dokumentácií z účtu 042, po kladnom prerokovaní Ústrednej inventarizačnej komisii zo dňa 
23.11.2017,  podľa „Zásad  hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“ čl.5 ods. 4.: 
Por. 
číslo 

Názov položky Anal. 
Členenie 

Suma v € Zdôvodnenie 

1.  PD/IBV Tehelná- 
3. etapa/1999 

05 07 58 17 045,71 PD bola vypracovaná na vybudovanie ZTV 
lokality IBV Tehelná – 3.etapa. Uvedené územie 
bolo dňa 10.02.2010 odpredané kúpnou zmluvou 
č. 11/2010 spol. General Estate Development 
s r.o., Bratislava. Investor má vypracovanú 
vlastnú dokumentáciu na ZTV. 

2. PD/Kanalizácia 
Dlhá Lúka/2003 

05 07 72 13 017,33 Investorstvo a realizáciu prevzala 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, PD je 
neaktuálna. 

Spolu 30 063,04  
Plnenie:  Rozhodnutie o vyradení  prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta spolu s výpisom 
z uznesenia mestského zastupiteľstva odovzdané oddeleniu ekonomiky MsÚ k vyradeniu z účtu 042. 
 
B. Neschvaľuje. 
I. Prenájom nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku. 
21. Spoločnosť J – PLASTIK, s.r.o., Štefánikova 3499, 085 01  Bardejov, IČO: 44 623 577  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje prenájom nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom 
parku, miestnosť č. 161 a miestnosť č. 120 v celkovej rozlohe 234 m2 za účelom vytvorenia skladových 
priestorov.   
 Uvedené miestnosti sú podľa uzatvorenej Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.10.2017 
medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou TRIM  LEADER, a.s., Košťany nad Turcom 337, v nájme spoločnosti 
TRIM LEADER, a.s.. 
Plnenie:  Listom zo dňa 3.1.2017 oznámený výsledok rokovania MsZ. 
 

Príloha k plneniu uzn. MsZ č. 118/2017-M  zo dňa 7.12.2017 (príloha č. 2)  
 
A. Schvaľuje. 
I. Dodatky k uzatvoreným zmluvám. 
1. BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01  Bardejov, IČO: 36 476 277  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje Dodatok č. 22 k Nájomnej zmluve zo dňa 10.5.2005 
o prenájme energetických zariadení Mesta Bardejov, kde sa stanovuje výška nájmu za prenajatý majetok pre 
rok 2018 vo výške 386.000 €. 
Plnenie: Dodatok č. 22 k Nájomnej zmluve zo dňa 10.5.2005 o prenájme energetických zariadení Mesta 
Bardejov bol podpísaný dňa 28.12.2017. 
2. BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 633 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje Dodatok č. 12 k Zmluve o prenechaní majetku do užívania zo 
dňa 20.01.2010, na základe ktorého odvedie vlastníkovi Mestu Bardejov za účtovné obdobie 2018 nájom vo 
výške 120.000 € a zrealizuje technické zhodnotenie na majetku mesta do výšky 30.000 € podľa návrhu 
rozpočtu a technického zhodnotenia majetku Mesta Bardejov spoločnosťou BARDBYT, s.r.o., na rok 
2018. 
Plnenie:  Dodatok č. 12 k Zmluve o prenechaní majetku do užívania zo dňa 20.01.2010, bol podpísaný dňa 
8.1.2018. 
3. Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Štefánikova 786, 085 01  Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme lesnej pôdy a lesných 
porastov zo dňa 01.01.2014,  na základe ktorej výška nájmu pre rok 2018 je dohodnutá na 75.000 €.  
Plnenie: Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme lesnej pôdy a lesných porastov zo dňa 01.01.2014,  bol podpísaný 
dňa 4.1.2018. 
4. Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Radničné námestie č. 16, 085 01  Bardejov, IČO: 36 474 592 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo na výrobu a dodávku 
digitálneho televízneho vysielania v Bardejove zo dňa 01.01.2013,  na základe ktorého objem poskytovanej 
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úhrady pre rok 2018 je stanovený na finančnú čiastku v súlade s návrhom rozpočtu Mesta Bardejov na rok 2018 
vo výške 214.913 € s DPH. 
Plnenie:   Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo na výrobu a dodávku digitálneho televízneho vysielania v Bardejove 
zo dňa 01.01.2013,  bol podpísaný dňa 7.12.2017. 
 
II. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následne zverenie do užívania spoločnosti 
BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01  Bardejov, IČO: 36 476 633. 
5. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií  do majetku mesta 
podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 
01  Bardejov, IČO: 36 476 633. 

Schválený plán technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie pre rok 2017 bol prekročený pri 
investičnej akcii „RN č. 4 - výmena okien“  o sumu 103,65 €, čím vznikla voči mestu pohľadávka a spoločnosti 
BARDBYT, s.r.o., Bardejov, záväzok voči Mestu Bardejov. Prekročená suma 103,65 € (pohľadávka, záväzok) 
bude započítaná prostredníctvom Dohody o vzájomnom započítaní pohľadávok medzi Mestom Bardejov 
a spoločnosťou BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01  Bardejov, IČO: 36 476 633. 
Ukončené  investičné akcie: 

Por. 
číslo 

Stavba Objekt  Plnenie plánu 
(suma) v € 

Schválený plán  
(suma) v € 

1. Mestský úrad  
„RN 16“ 

Stavebná úprava zasadačky MsÚ 
Bardejov 

9 258,25,- 9 258,26 

2. Mestský úrad 
„RN 4“ 

Stavebná úprava objektu Radnočné 
námestie č. 4- výmena okien“ 

1 170,- 1066,35 

Spolu 10 428,25 10 324,61 
Plnenie: Ukončené  investičné akcie budú zaraďovacím protokolom zaradené do majetku mesta a následne 
zverené do užívania spol. BARDBYT, s.r.o., Bardejov. 
 
III. Upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok. 
6. Na základe požiadavky MsÚ – oddelenia sociálneho, bytového a zdravotníctva, ako gestora  a po prerokovaní 
v UIK dňa 23.11.2017, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta, čl. 15 ods. 
8, Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje upustenie od vymáhania pohľadávok podľa predloženého 
zoznamu: 
Jedná sa o týchto dlžníkov, ktorí zomreli: 
P.č. meno,  priezvisko adresa dlh /€/ zaplatené 

/€/ 
suma na 
odpis /€/ 

Zomrel/a 
v r. 

 1 František Bilý  Poštárka  97    1649,47  563,23 1086,24   2006 
 2 Zuzana Godlová Poštárka  82 2381,79  604,89 1776,90   2006 
 3      Štefan Sivák Poštárka 113   572,70     65,0   507,70   2005 
 4 Marián Bystrý Poštárka 136   889,59   288,32   601,27   2005 
 5 Zuzana Ferencová Poštárka  136   883,65   576,64   307,01   2013 
 6 Arpád Mihálik Poštárka 136   834,69     18,05   816,64   2011 
 7 Anna Giňová Poštárka 99 1006,84       0 1006,84   2009 
 8 Mária Škopová Poštárka 136   743,54   181,73   561,81   2012 
 Spolu  8962,27 2297,86 6 664,41  

 
Zoznam dlžníkov, ktorí boli žalovaní, súd vydal rozhodnutia, avšak vymáhateľnosť pohľadávky je nulová, 
pohľadávky sú nedobytné: 
P.č. meno,  priezvisko adresa dlh /€/ zaplatené 

/€/ 
suma na 
odpis /€/ 

 1 Eva Siváková  Poštárka  137      614,15   128,39   485,76 
 2 Mária Bystrá Poštárka  137   393,31     15,36   377,95 
 3      Helena Siváková Poštárka 55 1908,25 1524,79   383,46  
 4 Marcela Dreveňáková Poštárka 136 2516,56    986,85 1529,71 
 5 Eva Hanáková Poštárka  136 1176,22   242,31   933,91 
 6 Jozef Bilý Poštárka 136 2165,73     235,64 1930,09 
 7 Katarína Petová Poštárka 136 1218,14   242,70  975,44 
 8 Dana Godlová Poštárka 137 1908,54   221,23 1687,31 
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 9 Žofia Dreveňáková Poštárka 137  858,26   343,79   514,47 
10 Andrej Billý Poštárka 137 1785,84   870,42   915,42 
11 Július Peta Poštárka 137    576,44   117,90   458,54 
12 Magdaléna Štefanová Poštárka 100    422,89        0   422,89 
13 Jolana Petová Poštárka 96    760,57       0   760,57 
14 Marta Bilá Poštárka 114    790,48   132,41   658,07 
15 Jozef Štefanov Poštárka 84  2545,93   581,05 1964,88 
16 Andrej Bilý Poštárka 81   2418,0   633,59 1784,41 
17 Vojtech Ferenc Poštárka 86   1122,55   118,80 1003,75 
18 Mária Miková Poštárka 98   1032,56   274,61   757,95 
 spolu  24214,42 6669,84 17544,58 

Plnenie: Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva odovzdaný oddeleniu sociálnemu, bytovému 
a zdravotníctva. 
           

Príloha k plneniu uzn. MsZ č. 118/2017-M  zo dňa 7.12.2017 (príloha č. 3)  
 
A. Schvaľuje. 
I. Výsledok obchodnej verejnej súťaže. 
1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN  1618/36  vo výmere 223 m2, 
kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovaného na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov víťazovi obchodnej verejnej 
súťaže spoločnosti Gas BJ s.r.o., Komenského 567/31, 085 01  Bardejov,  
IČO: 47 458 976, za kúpnu cenu vo výške 6.690 €, t.z. 30 € / 1 m2. 
Plnenie: Kúpna zmluva zaslaná na podpísanie. 

 
Ing. Ján Mochnacký 

             vedúci oddelenia 
 

 



4/ 
 
Prehľad nesplnených uznesení MsZ za rok 2017  
 
     V zmysle Čl. XI. bod 3/ Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove hlavný 
kontrolór mesta na prvom riadnom rokovaní MsZ v kalendárnom roku predkladá všetky nesplnené 
uznesenia za predchádzajúci rok (viď tabuľka). 

 
 

Počet prijatých uznesení 
za rok 2017 

 

 
Počet nesplnených 

uznesení 

 
131 

 

 
0 

 
     Z celkového počtu 131 prijatých uznesení MsZ v roku 2017 ostalo  9 uznesení  v plnení, ostatné 
uznesenia sú splnené, resp. boli vzaté na vedomie, t.j. nevyhodnocovali sa. 
 
Uznesenia, ktoré ostali v plnení: 
- uzn. č. 2/2017-M zo dňa 26.1.2017 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť A/1 (príloha č. 1),  
ostáva v plnení, 
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku 
- uzn. č. 12/2017 zo dňa 30.3.2017 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť A/1 (príloha č.1) ostáva 
v plnení  
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku 
- uzn. č. 31/2017-M zo dňa 25.5.2017 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť A/1 (príloha č.1) 
ostáva v plnení  
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku 
- uzn. č. 44/2017 zo dňa 22.6.2017 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť A/1 (príloha č.1) ostáva 
v plnení  
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku 
- uzn. č. 69/2017-M zo dňa 25.7.2017 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť A/1 (príloha č.1) 
ostáva v plnení  
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku 
- uzn. č. 73/2017 zo dňa 19.9.2017 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť B/6 (príloha č.1) ostáva 
v plnení  
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku 
- uzn. č. 97/2017-M zo dňa 24.10.2017 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť A/1 (príloha č.1) 
ostáva v plnení  
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku 
- uzn. č. 106/2017-M zo dňa 24.10.2017 Investičný zámer - Obnova hradobného opevnenia a jeho 
zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov Južná časť - II. etapa, časť A/1 ostáva v plnení  
nositeľ úlohy: oddelenie výstavby 
- uzn. č. 118/2017 zo dňa 7.12.2017 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť A/1 (príloha č.1), A/2 
(príloha č. 2), A/3 (príloha č. 3) ostáva v plnení  
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku 
 
V Bardejove dňa 6.3.2018 
                                                                        
                                                                                                      Mgr. Vladimír Harajda 
                                                                                                       hlavný kontrolór mesta 


