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TABUĽKOVÁ ČASŤ
Sumár prijatých uznesení od posledného zasadnutia MsZ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

► A. PRIJATÉ UZNESENIA č. 57-150/2021 zo dňa 24.6.2021
č. 151/2021-M zo dňa 23.7.2021
č. 152/2021-M zo dňa 26.8.2021

Počet prijatých
uznesení

96

Splnené

74

Plnia sa

19

Zrušené
Bez
vyhodnotenia

3

0

Nesplnené

0

U Z N E S E N I E č. 59/2021
k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 takto:
- SEBA trade, s. r. o., Bardejovská 508/9, 086 33 Zborov - prenájom nebytových priestorov - T. Ševčenku 7,
prízemie,
- Dávid Draganovský, J. Švermu 11, 085 01 Bardejov - prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie
12 - dvorná časť - podkrovie,
- Bardejovské divadlo, o. z., Slovenská 1539/12, Bardejov - prenájom nebytových priestorov - Dlhý rad 16 III. poschodie, kancelária m. č. 4,
- CITY CLUB, s. r. o., Radničné námestie 35, Bardejov - prenájom nebytových priestorov - Radničné
námestie 35, dvorná časť, prízemie,
- Ing. Marián Saloň, PhD., poslanec NR SR, Tehelná 463/2, 064 01 Stará Ľubovňa - prenájom nebytových
priestorov - Dlhý rad 16 - kancelária m. č. 31,
- Erik Buzinkay, J. Grešáka 10, Bardejov - prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie 12 podkrovie - prenájom nebytových priestorov,
- OLINEX, s. r. o., Nábrežná 865/24, 085 01 Bardejov - podnájom nebytových priestorov - Dlhý rad 1,
Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
viď. príloha č. 1 k plneniu uznesenia
U Z N E S E N I E č. 60/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 1 - vyhlásenie opakovanej OVS - prenájom budovy
"Štvorhrannej bašty"
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Vyhlásenie opakovanej obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie Zmluvy na prenájom
budovy „Štvorhrannej bašty č.s. 3105 na pozemku parc. C KN 1077 na ul. Rhodyho v k.ú. Bardejov. Najnižšia
požadovaná výška nájomného je stanovená podľa Smernice primátora mesta č. 22/2014 na určenie
minimálnej výšky cien za nájom nebytových priestorov v Meste Bardejov, lokalita č. 2, t.j. 5.345,00 € ročne.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže: ponúkaná cena nájmu – 75 %, účel využitia – 25 %.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 24. 9. 2021

Plnenie:
obchodná verejná súťaž bola opätovne neúspešná
U Z N E S E N I E č. 61/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 2 - predaj nehnuteľností - Ján Bučko, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predaj časti pozemku z parcely E KN 3538/1 o výmere 2000 m2 , kultúra pozemku – trvalý trávnatý porast,
vedenom na LV č. 11832 na ul. Štefánikova v k.ú. Bardejov formou obchodnej verejnej súťaže. Najnižšie
požadovaná kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 27/2021 zo dňa 16.6.2021 vo výške 33,53 € /
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.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
obhdoná verejná súťaž vypísaná, vyhodnotenie bude dňa 04.10.2021
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Termín: 24. 9. 2021

U Z N E S E N I E č. 62/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 3 - predaj nehnuteľností - Ing. Rastislav Feciľák, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Podľa GO plánu č. 37119192-77/2021 predaj novovytvorenej parc. C KN 3698/29 o výmere 6000 m2,
zastavaná plocha, LV č. 6279 na ul. Tehelná (lokalita psičkári) formou obchodnej verejnej súťaže. Najnižšie
požadovaná kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 42/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške 45,00 € /
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.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 63/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 4 - predaj nehnuteľností - pozemkov na výstavbu garáží na ul.
Nábrežná, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predaj pozemkov evidovaných na LV č. 6279 na výstavbu garáží na ul. Nábrežná v k.ú. Bardejov formou
obchodnej verejnej súťaže. Najnižšie požadovaná kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom č. 20/2021
vo výške 36,57 € / 1 m2.
Podľa GO plánu č. 37119192-79/2021 sa jedna o predaj pozemkov:
- parc. C KN 1564/50 o výmere 20 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/51 o výmere 20 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/52 o výmere 20 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/53 o výmere 20 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/54 o výmere 20 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/55 o výmere 20 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/56 o výmere 20 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/57 o výmere 21 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/58 o výmere 21 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/59 o výmere 21 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/60 o výmere 21 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/61 o výmere 21 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/62 o výmere 25 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/63 o výmere 22 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/64 o výmere 22 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 1564/65 o výmere 32 m2, zastavaná plocha.
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.
Zodpovedný:
Plnenie:
obchodná verejná súťaž úspešná, kúpne zmluvy uzatvorené
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 64/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 5 - predaj nehnuteľností - Mgr. Lenka Voľanská, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj časti pozemku z parcely C KN 1618/3 o výmere cca 155 -160
m2, zastavaná plocha, LV č. 15025 na ul. Kutuzovova v k.ú. Bardejov za účelom rozšírenia stavebnej parcely
na výstavbu rodinného domu, za cenu podľa znaleckého posudku č. 39/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške
22,00 € / 1 m2 + 10 %. 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 rozšírenie parcely na
výstavbu rodinného domu.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 65/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 6 - predaj nehnuteľností - PROGRES - INVEST, s. r. o, Prešov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj časti pozemku z parc. C KN 910/3 o výmere cca 30 m2,
zastavaná plocha, LV č. 6279 za objektom č. 32, 33 na Radničnom námestí, za cenu podľa znaleckého
posudku č. 36/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške 54,00 € / 1 m2 + 10 %. 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 zabezpečenie vstupu do
garáže.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 66/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 7 - predaj nehnuteľností - vlastníci v areáli bývaleho JAS-u na
ul. Duklianska, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj pozemku parc. C KN 3803/16 o výmere 488 m2, zastavaná
plocha, evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov do podielového spoluvlastníctva žiadateľom a to každému v
rovnakom podiele po 1/10, za cenu podľa znaleckého posudku č. 7/2021 zo dňa 15.3.2021 vo výške 27,89 € /
1 m2 + 10 %. Mesto Bardejov bude vlastníkom v podiele 2/10 pre:
Adam Novák – ADAM, Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov,
ALFA PRO CONCEPT s.r.o., Duklianska 4340, 085 01 Bardejov,
František Kopačka, Mihaľov 92, 085 01 Bardejov,
Ing. Vladislav Arendač, Komenského 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 zabezpečenie prístupu k
nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a možnosť podieľať sa na údržbe a zveľaďovaní cesty.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 67/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 8 - predaj nehnuteľností - Stanislav Majirský, František
Ivanisko, Bc. Ján Ivanisko
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj pozemku parc. C KN 3803/16 o výmere 488 m2, zastavaná
plocha, LV č. 6279 na ul. Priemyselná v k.ú. Bardejov, do podielového spoluvlastníctva žiadateľom a to
každému v rovnakom podiele po 1/10, za cenu podľa znaleckého posudku č. 7/2021 zo dňa 15.3.2021 vo
výške 27,89 € / 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 zabezpečenie prístupu k
nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a možnosť podieľať sa na údržbe a zveľaďovaní cesty.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 68/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 9 - predaj nehnuteľností - GOTANA, s. r. o., Nedanovce
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj parc. C KN 3803/16, výmera – 488 m2, zastavaná plocha, LV č.
6279 na ul. Priemyselná v k.ú. Bardejov, do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/10, za cenu podľa
znaleckého posudku č. 7/2021 zo dňa 15.3.2021 vo výške 27,89 € / 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 zabezpečenie prístupu k
nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a možnosť podieľať sa na údržbe a zveľaďovaní cesty.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 69/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 10 - predaj nehnuteľností - Vladimír Lenárt, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj časti pozemku z parc. C KN 2481, zastavaná plocha o výmere
cca 125-130 m2, LV č. 6279 na Bardejovskej Zábave v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č.
38/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške 14,00 € / 1 m2 + 10 %. 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 rozšírenie parc. C KN
2548 v jeho vlastníctve – zriadenie predzáhradky.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 70/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 11 - predaj nehnuteľností - MUDr. Andrej Džupina, PhD., MBA
a MUDr. Mária Džupinová, MsC, MBA, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj pozemku parc. C KN 6558 o výmere 249 m2, ostatná plocha,
podľa GO plánu č. 33530386-56/2020 novovytvorenej parc. C KN 6523/3 o výmere 474 m2, zastavaná
plocha, evidovaných na LV č. 6279, na ul. Pod papierňou, za cenu podľa znaleckého posudku č. 22/2021 zo
dňa 11.6.2021 vo výške 43,68 € / 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 výstavba zariadenia na
poskytovanie sociálnych služieb občanom Mesta Bardejov.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 71/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 12 - predaj nehnuteľností - AVIVA, s. r. o. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj pozemku parc. C KN 2070/161 o výmere 137 m2 , zastavaná
plocha, evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, na ul. Sv. Jakuba, za cenu podľa znaleckého posudku č.
23/2021 zo dňa 11.6.2021 vo výške 41,41 € / 1 m2 + 10 % s podmienkou, že parkovacie miesta zostanú pre
verejnosť.
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 parkoviska
pre zamestnancov a klientov polikliniky ČK plus v Bardejove.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 72/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 13 -predaj nehnuteľností - PaedDr. Tomečková, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj pozemku parc. C KN 516/6 o výmere 188 m2, záhrada, parc. C
KN 516/7 o výmere 291 m2, záhrada, časti pozemku z parc. C KN 516/1, zastavaná plocha, evidovaných na
LV č. 6279 po upresnení výmery GO plánom, za cenu podľa znaleckého posudku č. 40/2021 zo dňa
14.6.2021 vo výške 17,00 € / 1 m2 + 10 %, pre vlastníkov bytov v obytnom bloku 8 b.j. na parc. C KN 511,
č.s. 941, evidovaných na LV č. 10147 na ul. Přerovská v k.ú. 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 užívaných pozemkov ako záhradky.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
Pripravuje sa GO plán
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V plnení

U Z N E S E N I E č. 73/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 14 - predaj nehnuteľností - EMKO TRADE, s. r. o. , Bratislava
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
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
cenu podľa znaleckého posudku č. 37/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške 45,22 € / 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 využitie plochy na
parkovanie osobných motorových vozidiel pre nájomníkov kancelárskych priestorov + ubytovaných hostí
penziónu.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
žiadosť opätovne predložená na rokovanie MsZ
U Z N E S E N I E č. 74/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 15 - Ing. Rastislav Feciľák a Mgr. Jitka Feciľáková, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. C KN 3698/1 o výmere cca 555 m2, zastavaná plocha, LV č. 6279, na ul.
Dobšinského v k.ú. Bardejov za cenu podľa znaleckého posudku č. 43/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške
16,00 € / 1 m2 + 10 %.
Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
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.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 75/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 16 - predaj nehnuteľností - PaedDr. Ján Lazor, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predaj pozemku parc. E KN 953/4 o výmere 606 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, LV č. 1839 v k.ú.
Dlhá Lúka, za cenu podľa znaleckého posudku č. 44/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške 17,03 € / 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.
Zodpovedný:
Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 76/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta -bod 17 - predaj nehnuteľností - Ing. Peter Choma, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. E KN 2605/9 o výmere cca 10 m2, trvalý trávnatý porast, LV č. 11832 v k.ú.
Bardejov, v záhradkárskej lokalite Strelnica, za cenu podľa znaleckého posudku č. 25/2021 zo dňa 15.6.2021
vo výške 12,80 € / 1 m2 + 10 %. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
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.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
odmietnuté uzatvorenie kúpnej zmluvy, bude podaný návrh na zrušenie uznesenia
U Z N E S E N I E č. 77/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 18 - predaj nehnuteľností - Ing. Vladimír Mačej a Ľudmila
Mačejová, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predaj novovytvorenej parc. C KN 9/2 o výmere 7 m2, zastavaná plocha, LV č. 1445, na ul. M. Vileca v k.ú.
Bardejovská Nová Ves, za cenu podľa znaleckého posudku č. 24/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške 37,65 € / 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.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 78/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 19 - predaj nehnuteľností - Inf. Andrea Savčáková a JUDr.
Ivan Savčák, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. C KN 3638/229 o výmere cca 150 m2, zastavaná plocha, za rodinným domom
a záhradkou na ul. Kukorelliho v k.ú. Bardejov, LV č. 6279, za cenu podľa znaleckého posudku č. 41/2021 zo
dňa 14.6.2021 vo výške 13,00 € / 1 m2 + 10 %. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
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.
Zodpovedný:
Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 79/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 20 - predaj nehnuteľností - Jaroslav Révay, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predaj časti pozemkov z parcely E KN 4862/4 spolu o výmere cca 320 m2, kultúra pozemku – orná pôda,
LV č. 11832 v k.ú. Bardejov v záhradkárskej lokalite Popová hora, za cenu podľa znaleckého posudku č.
9/2021 zo dňa 28.5.2021 vo výške 0,37 € / 1 m2 + 10 %.
Výmera pozemkov bude upresnená GO plánom.
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.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 80/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 21 - prenájom nehnuteľností - Radovan Kurty, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku parc. C KN 3882/15 vo výmere cca 5700 m2,
druh pozemku – trvalý trávny porast, LV č. 11832 (mestská lúka do Bardejovských Kúpeľov) na dobu určitú
od 1.7.2021 do 31.10.2021 za nájomné vo výške 1,00 € za celu dobu nájmu.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 4 – Nájom majetku mesta, najmä ak
ide o charitatívne, humanitárne, športové účely a podujatia, alebo iné verejnoprospešné účely za zníženú
odplatu, ktorú schválilo MsZ je možný a schvaľuje ho MsZ 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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 podpora športových
aktivít.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
nájomná zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 81/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 22 - prenájom nehnuteľností - W - STAVOB INVEST, s. r. o.
Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku z parc. C KN 5122/16, kultúra pozemku –
zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 15025 v k.ú. Bardejov o výmere cca 6500 m2, za nájomné vo výške
1,00 € na celú dobu nájmu do doby kolaudácie objektu TRAMÍN II. s tým, že vybudovaná prístupová
komunikácia bude prevedená do vlastníctva mesta za 1,00 €.
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 vybudovanie prístupovej
komunikácie na náklady nájomcu.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
nájomná zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 82/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 23 - prenájom nehnuteľností - Fondo, s. r. o. ,Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom pozemku parc. E KN 1051 o výmere 11829 m2, ostatná
plocha, LV č. 1839 a parc. C KN 1266/14 o výmere 1108 m2, ostatná plocha, LV č. 2327, v k.ú. Dlhá Lúka, za
nájomné vo výške 1,00 € na dobu do doby kolaudácie komunikácie v súvislosti s realizáciou stavby: „IBV
Dlhá Lúka komunikácie a inžinierske siete“ s tým, že vybudované prístupové komunikácie budú prevedené
do vlastníctva mesta za 1,00 €.
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 vybudovanie prístupovej
komunikácie na náklady nájomcu.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
nájomná zmluva pripravená, doposiaľ nepodpísaná
U Z N E S E N I E č. 83/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 24 - prenájom nehnuteľností - Estabil, s. r. o., Trnava
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom pozemku parc. C KN 1266/2, C KN 1266/9, C KN 1150/53, C
KN 1150/52, C KN 1266/8, C KN 1148/1 v k.ú. Dlhá Lúka, za nájomné vo výške 1,00 € na dobu neurčitú do
doby kolaudácie komunikácie, odstavných plôch v súvislosti s realizáciou stavby: „6 bytových domov,
Bardejov Dlhá Lúka“. Vybudované prístupové komunikácie, odstavné plochy budú prevedené do vlastníctva
mesta za 1,00 €.
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 vybudovanie prístupovej
komunikácie na náklady nájomcu.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
nájomná zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 84/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 25 - prenájom nehn. - vlast.bytov a nebyt. priestorov D/4 Komenského 34-37, Spravbyt, s. r.o.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku z parc. C KN 1991/1 o výmere cca 25 m2, LV
č. 6279, za účelom umiestnenia kontajnerov na komunálny a separovaný zber odpadkov pre bytový dom
D/4, č.s. 568 na parc. C KN 1943, na dobu neurčitú, za ročné nájomné vo výške 1,00 €. Výmera pozemku
bude upresnená grafickým náčrtom, ktorý bude súčasťou nájomnej zmluvy.
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 zriadenie stanovišťa
kontajnerov na separovaný zber.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
nájomná zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 85/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 26 - prenájom nehnuteľností - Spravbyt, s. r. o. - vlastníci
bytov blok C - Slovenská 12 - 17, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku z parc. C KN 404/1 o výmere cca 25 m2,
zastavaná plocha, LV č. 6279, za účelom výstavby uzamykateľného oplôtku na komunálny a separovaný zber
na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1,00 € ročne, pre obytný blok C, č.s. 1539 na parc. C KN 404/3 na ul.
Slovenská v k.ú. Bardejov. Výmera pozemku bude upresnená grafickým náčrtom, ktorý bude súčasťou
nájomnej zmluvy.
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 zriadenie stanovišťa
kontajnerov na komunálny a separovaný zber.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
náojmná zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 86/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 27 - prenájom nehnuteľného majetku - Mgr. Kamil Mikula,
Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku z parc. C KN 58 evidovanej na LV č. 15025
na ul. Štefánikova v k.ú. Bardejov o výmere 3,30 m2 na dobu neurčitú za nájomné vo výške 0,10 € / 1 m2
ročne, za účelom prístavby balkóna k bytu č. 15 na prízemí vo vchode č. 6 obytného bloku C 23, č.s. 684 na
ul. Štefánikova, o výmere 3,30 m2, podľa projektovej dokumentácie.
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 prístavba balkóna k bytu
a zlepšenia bývania v obytnom bloku.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
nájomná zmluva pripravená
U Z N E S E N I E č. 87/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta- bod 28 - prenájom nehnuteľností - Lukáš Hudák, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku z parc. C KN 520/1 evidovanej na LV č. 6279
na ul. Jesenského v k.ú. Bardejov o výmere 7,50 m2 na dobu neurčitú za nájomné vo výške 0,10 € / 1 m2
ročne, za účelom výstavby balkóna k bytu č. 2 na prízemí, vo vchode č. 1 obytného bloku M/3, č.s. 942 na ul.
Jesenského, o výmere 7,50 m2, podľa projektovej dokumentácie.
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 výstavba balkóna k bytu
a zlepšenia bývania v obytnom bloku.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
nájomná zmluva pripravená na podpis
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V plnení

U Z N E S E N I E č. 88/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 29.a) - prenájom nehnuteľností - OOCR Šariš Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom časti pozemku z parc. E KN 5246/1 o výmere 210 m2, LV č.
16106 vo vlastníctve mesta v k.ú. Bardejov, na Mníchovskom potoku pri hranici katastrálneho územia Stebník
pod vysielačom, za účelom realizácie projektu „Vyhliadková veža OOCR ŠARIŠ – Stebnícka Magura“ v
Regióne Šariš Bardejov a okolie, za nájomné vo výške 1,00 € ročne, na dobu neurčitú. Výmera pozemku
bude upresnená GO plánom, alebo grafickým náčrtom.
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
„Vyhliadková veža OOCR ŠARIŠ – Stebnícka Magura“ v Regióne Šariš Bardejov.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
nájomná zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 89/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 29.b) - prenájom nehnuteľností - OOCR Šariš Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom pozemku parc. C KN 1501/4 o výmere 3829 m2, zastavaná
plocha, LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, na ul. T. Ševčenku, za účelom realizácie projektu „Obnova a revitalizácia
Skateparku a dobudovanie Pumptracku“ v Regióne Šariš Bardejov a okolie, za nájomné vo výške 1,00 €
ročne, na dobu neurčitú.
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
„Obnova a revitalizácia Skateparku a dobudovanie Pumptracku“ v Regióne Šariš Bardejov.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
nájomná zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 90/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 30 - prenájom nehnuteľností - EXPRES NET, k. s. Bratislava
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Prenájom časti pozemku z parc. E KN 2624/1, lesný pozemok, evidovaný na LV č. 16106 a časti pozemku z
parcely C KN 4709/10, ostatná plocha, evidovaný na LV č. 11832 na Bardejovskom Mihaľove v k.ú. Bardejov
na dobu neurčitú, za nájomné vo výške stanovenej znaleckým posudkom, za účelom prevádzkovania
telekomunikačnej služby – vysielanie rádia Expres pre Bardejov a okolie zo stožiara O2 Slovakia v Mihaľove.
Neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy bude situačný výkres zakreslenia NN prípojky. Výmera pozemku
bude upresnená GO plánom.
Zodpovedný:
Plnenie:
nájomná zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 91/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 31 - prenájom nehnuteľností - SSC, Košice
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Nájom pozemku parc. C KN 706/1 o výmere 47 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovanej na LV
č. 5301 vo vlastníctve Slovenskej správy ciest Bratislava, za nájomné stanovené znaleckým posudkom č.
15/2021 zo dňa 14.5.2021 vo výške 180 € ročne po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta, za
účelom realizácie stavby „Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta Bardejov,
východná časť, zmena č. 04/2016“. 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.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
zmluva zo strany mesta podpísaná a zaslaná na podpis
U Z N E S E N I E č. 92/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 32 - prenájom nehnuteľností - SVP, š. p. Košice
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Nájom pozemku parc. C KN 4279/54 o výmere 2326 m2, vodná plocha, a parc. C KN 4279/55 o výmere 2848
m2, vodná plocha, v k.ú. Bardejov (Topľa), za nájomné vo výške 1,00 € počas celej doby nájmu, do doby
schválenia a uzatvorenia zámennej zmluvy pre realizovaný eurofondový projekt s názvom „Bardejov –
ochrana pred povodňami na rieke Topľa“ SVHP š.p. Banská Štiavnica, ako aj realizáciou projektu
„Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove“ Mestom Bardejov.
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.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
oznámené schválenie, čaká sa na návrh nájomnej zmluvy od SVP
U Z N E S E N I E č. 93/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 33 - odkúpenie nehnuteľností - SVP, š. p. Košice
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Odkúpenie novovytvorenej parc. C KN 4279/66 o výmere 36 m2, kultúra pozemku – vodná plocha, do
vlastníctva Mesta Bardejov za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 30/2021 zo dňa 20.5.2021 vo
výške 800,00 € po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta, za účelom realizácie investičnej
akcie „Cyklochodník Toplianska ulica, Bardejov“.
Zodpovedný:
Plnenie:
zamietnutý predaj, dohodnutý prenájom
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V plnení

U Z N E S E N I E č. 94/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 34 - zámena nehnuteľností - AUTOGARÁŽ, s. r. o., Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zámenu pozemkov podľa GO plánu č. 43891543-9/2021 zo dňa
25.5.2021 takto:
- Spol. AUTOGARÁŽ s.r.o., Čerešňová 1846, Bardejov, IČO: 44 557 574 odovzdá do vlastníctva Mestu
Bardejov, IČO: 321 842, z parc. C KN 23/2, LV č. 778, diel 2 o výmere 12 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. C
KN 1655/170.
- Mesto Bardejov, IČO: 321 842, odovzdá do vlastníctva spoločnosti AUTOGARÁŽ s.r.o., Čerešňová 1846,
Bardejov, IČO: 44 557 574, z parc. C KN 1655/170 diel 3 o výmere 1 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN
23/2,
- z parc. C KN 23/1 diel 1 o výmere 376 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN 23/2, v k.ú. Bardejovská Nová
Ves.
Všeobecná hodnota pozemkov podľa znaleckého posudku č. 21/2021 zo dňa 11.6.2021 je vo výške 32,00 €
/ 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 vytvorenie parkovacích
miest k prevádzke opravovne motorových vozidiel.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
zámenná zmluva podpísaná
U Z N E S E N I E č. 95/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 35 - zámena nehnuteľností - Milena Mihoková, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zámenu pozemku parc. C KN 1262/3 o výmere 143 m2, trvalý trávnatý
porast, evidovaného na LV č. 2142 vo vlastníctve Mileny Mihokovej, Lipová 6, Bardejov, za novovytvorenú
parc. C KN 1235/10 o výmere 143 m2, trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve Mesta Bardejov, LV č. 1106 v k.ú.
Dlhá Lúka. Zámena pozemkov je vo výmere 1:1.
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
usporiadanie hraníc pozemkov – zabezpečenie prístupu na pozemky vo vlastníctve mesta.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
zámenná zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 96/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 36 - zámena nehnuteľností - EXPORT - IMPORT, s. r. o.
Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zámenu pozemkov a to časť parcely C KN 3811/38 vo výmere 65 m2,
zastavaná plocha, pozdĺž cestnej komunikácie evidovanej na LV č. 9556 vo vlastníctve spol.
EXPORT-IMPORT, s.r.o., Bardejov, za časť pozemku - komunikácie na parcele C KN 3810/111, zastavaná
plocha, vo výmere 109 m2, evidovanej na LV č. 6279 vo vlastníctve Mesta Bardejov. Výmera pozemkov bude
upresnená GO plánom. Za rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov bude doplatené mestu za cenu
podľa znaleckého posudku č. 26/2021 zo dňa 16.6.2021 vo výške 25,55 € / 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 majetkovoprávne
vysporiadanie užívaných pozemkov.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
čaká sa na dokončenie go plánov
U Z N E S E N I E č. 97/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 37 - zámena nehnuteľností - Ing. Mgr. Ľuboš Smelý, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zámenu pozemkov v k.ú. Bardejov podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
zámenná zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 98/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 38 - zámena pozemkov - Bardejovská Zábava
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zámenu časti pozemku z parc. E KN 5680/4 o výmere 318 m2, kultúra
pozemku – vodná plocha, LV č. 11832, časti pozemku z parc. C KN 2420 o výmere 64 m2, zastavaná plocha,
LV č. 6279 vo vlastníctve Mesta Bardejov, za časť pozemku z parc. E KN 2864/4 o výmere cca 782 m2,
kultúra pozemku – trvalý trávnatý porast, vo vlastníctve Slavomíra Vaňu, Šiba 80, LV č. 16101, v k.ú.
Bardejov s tým, že Mesto Bardejov za zamieňané pozemky nebude nič doplácať. 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 majetkovoprávne
vysporiadanie pozemku pod prístupovou komunikáciou.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
zamenná zmluva doposiaľ uzatvorená z dôvodu, že p. Vaňo nesúhlasí
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U Z N E S E N I E č. 99/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 39 - zámena nehnuteľností - OLEJÁR, s. r. o. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zámenu pozemku parc. C KN 3846/3 o výmere 2799 m2, ostatná
plocha, evidovanom na LV č. 7899 vo vlastníctve spoločnosti Olejár, spol. s r.o., Priemyselná 4265, 085 01
Bardejov, za pozemok parc. C KN 3857/6 o výmere 2500 m2, zastavaná plocha, evidovanom na LV č.
6279 vo vlastníctve Mesta Bardejov v k.ú. Bardejov. Ďalej mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámenu
pozemku pac. C KN 4272/12 o výmere 1667 m2, zastavaná plocha, evidovanom na LV č. 7899 – Olejár, spol.
s r.o., za pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov - novovytvorené parcely C KN 4272/55 o výmere 1483 m2,
vodná plocha, a C KN 4272/56 o výmere 184 m2, vodná plocha, v k.ú. Bardejov s tým, že Mesto Bardejov za
zamieňané pozemky 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 pozemkov za účelom realizácie cyklochodníka, ktorý bude začínať na Priemyselnej ul., na
pravom brehu Kamenca na moste cez Kamenec a bude končiť na katastrálnej hranici mesta a obce Zborov
pod Zborovským hradom.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
čaká sa na predloženie GO plánu
U Z N E S E N I E č. 100/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 40 - zámena nehnuteľností - XAWAX, s. r. o. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zámenu nehnuteľností podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
čaká sa za predložením originálu GO plánu zo strany spol. XAWAX, spol. s r.o.
U Z N E S E N I E č. 101/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 41 - zriadenie vecného bremena- Mgr. Lenka Sepešiová,
Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. C KN 4869/389,
kultúra pozemku – orná pôda, evidovanom na LV č. 6279 vo vlastníctve Mesta Bardejov v k.ú. Bardejov, za
účelom napojenia RD na NN prípojku. Vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu stanovenú
znaleckým posudkom.
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 – zriadenie vecného bremena za
jednorázovu odplatu 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 zriadenie elektrickej
prípojky za účelom napojenia rodinného domu na NN prípojku.
Tento zámer zriadenia vecného bremena na majetku mesta bol zverejnený dňa 8.6.2021
na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
zmluva podpísaná
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 102/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 42 - zriadenie vecného bremena - Peter Kratochvill, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zriadenie vecného bremena na novovytvorenej parc. C KN 5167/253 o
výmere 187 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, LV č. 15025, na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov, za
účelom zabezpečenia prístupu na pozemok v jeho vlastníctve a to parc. E KN 4269/1 o výmere 3046 m2,
orná pôda, za odplatu vo výške 1,00 € ročne.
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 zabezpečenie prístupu
na pozemok v jeho vlastníctve.
Tento zámer zriadenia vecného bremena na majetku mesta bol zverejnený dňa 8.6.2021
na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
čaká sa za predložením originálu GO plánu
U Z N E S E N I E č. 103/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 43 - zriadenie vecného bremena - VVS, a. s. Košice
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemky vo vlastníctve
mesta parcely E KN 5461/1 evidovanej na LV č. 11832, parc. C KN 3186/15 evidovanej na LV č. 6279, parc.
C KN 700/6 evidovanej na LV č. 11832, parc. C KN 644 evidovanej na LV č. 15025 v k.ú. Bardejov v rámci
stavby: „Bardejov, ul. Krátky rad – prepojenie vodovodu“.
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 – zriadenie vecného bremena 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 rekonštrukcia
prepojovacieho vodovodného potrubia na ul. Krátky rad v k.ú. Bardejov.
Tento zámer zriadenia vecného bremena na majetku mesta bol zverejnený dňa 8.6.2021
na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 104/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 44 - zverenie do nájmu - Bardterm, s. r. o. - inv. akcieparkovisko Wolkerova ul. pri plavárni ul. Wolkerova, výmena riadiaceho systému na sídlisku Družba
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zverenie ukončených investičných akcií do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov,
IČO: 36 476 277, od 1.7.2021 takto:
1. Výstavba parkoviska v areáli Krytej plavárne (odvodňovací kanál a prístupova cesta) na Wolkerovej ulici“ v
hodnote 104 548,40 €,2. Realizácia dokončenia parkoviska pri Krytej plavárni na Wolkerovej ulici““ v hodnote 95 450 €,3. Výmena riadiaceho systému na sídlisku Družba v okruhu kotolne K-06-13 domových odovzdávajúcich
staníc“ v hodnote 96 650 €,- €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
investičné akcie odovzdané na základe preberacieho protokolu
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U Z N E S E N I E č. 105/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 45 - zverenie do užívania - Bardbyt, s. r. o. - nájomné byty
Poštárka
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Po kolaudácii a zdokladovaní zaradenie stavby „Nájomné byty nižšieho štandardu - 16 bytov - sídlisko
Poštárka a Technická vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka“ do majetku mesta a zverenie do
užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 633.
Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR:
- stavebné práce - byty
298 490,00 €
Úver ŠFRB:
99 490,00 €
z toho: - byty
94 490,00 €
- projektová dokumentácia
5 000,00 €
Vlastné zdroje:
15 185,60 €
z toho: - byty
- zariaďovacie predmety (ZTI)
- stavebný dozor
- autorský dozor
- porealizačné zameranie, geodetické práce
Náklady spolu - byty:

8,66 €
5 991,94 €
4 000,00 €
3 000,00 €
2 185,00 €
413 165,60 €

Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
nájomné byty odovzdané na základe preberacieho protokolu
U Z N E S E N I E č. 106/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 46 - zaradenie do správy m. p. Bapos - techn. vybavenosť k
nájomným bytom Poštárka
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Po kolaudácii a zdokladovaní zaradenie stavby „Nájomné byty nižšieho štandardu - 16 bytov - sídlisko
Poštárka - Technická vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka“ do správy Bardejovskému podniku
služieb BAPOS m.p. Štefánikova 786, Bardejov podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
odovzdané na základe preberacieho protokolu
U Z N E S E N I E č. 107/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 47.a) - odňatie majetku z užívania spol. Bardbyt, s. r. o. hliníkové pódium
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Odňatie majetku mesta - Hliníkové pódium evidované pod inventárnym číslom 515224 v zostatkovej cene 35
967,57 € z užívania spol. BARDBYT, s.r.o., Moyzesova č. 7, Bardejov, IČO: 36 476 277.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 13, odňatie a zverenie majetku mesta
podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva.
Zodpovedný:
Plnenie:
odovzdané na základe preberacieho protokolu
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 108/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 47.b) - zverenie majetku do správy Bapos, m. p. - hliníkové
pódium
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zverenie majetku mesta - Hliníkové pódium v zostatkovej cene 35 967,57 € do správy Bardejovskému
podniku služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, 0850 01 Bardejov.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 13, odňatie a zverenie majetku mesta
podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
odovzdané na základe preberacieho protokolu
U Z N E S E N I E č. 109/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 48 - uplatnenie predkupného práva - Mária Kotuľáková,
Bardejov, Jozef Mamroš, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Uplatnenie si predkupného práva na parcele C KN 503/214 druh pozemku: orná pôda o celkovej výmere 469
m2, C KN 503/215 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria o celkovej výmere 138 m2, C KN 503/216
druh pozemku: orná pôda o celkovej výmere 107 m2, C KN 503/217 druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvoria o celkovej výmere 44 m2, C KN 503/218 druh pozemku: orná pôda o celkovej výmere 69 m2, C KN
503/219 druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria o celkovej výmere 55 m2, C KN 503/220 druh
pozemku: orná pôda o celkovej výmere 24 m2, evidované na LV č. 1620 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, a to
odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 3/40 pod B/5 a odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 3/40 pod B/6 za
takú kúpnu cenu, za akú boli pozemky v minulosti odkupované do vlastníctva mesta, a to 1,00 € (30,- Sk / 1
m2) za ornú pôdu, 3,25 € (98,- Sk / 1 m2) za zastavanú plochu, za celkovú kúpnu cenu 107,91 € od Jozefa
Mamroša, Dujava 8, Bard. Nová Ves a za kúpnu cenu 107,91 € od Márie Kotuľákovej, Dujava 10, Bard. Nová
Ves, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámený záujem o predkupné právo
U Z N E S E N I E č. 110/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 49 - zníženie ceny za prenájom nehnuteľností - Jozef Fertaľ,
Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zníženie ceny za prenájom pozemku parc. C KN 3698/4 o výmere 331
m2 (alebo jeho časti) , evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, za nájomné podľa znaleckého posudku č.
43/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške 0,624 € / 1 m2 ročne.
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 využitie pozemku pre
záhradkárske účely (pestovanie zeleniny a biorastlín).
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
nájomná zmluva uzatvorená
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 111/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 50 - zníženie ceny za prenájom nehnuteľností - Ing. Rastislav
Feciľák a Mgr. Jitka Feciľáková a Jozef Fertaľ, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zníženie ceny za prenájom časti pozemku z parc. C KN 3698/1 o
výmere cca 300 m2, evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, za nájomné podľa znaleckého posudku č.
43/2021 zo dňa 14.6.2021 vo výške 0,624 € / 1 m2 ročne.
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 údržba a starostlivosť o
zostatkovú plochu.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
nájomná zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 112/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 51.a)- súhlas s osadením stĺpov VN a zriadením odplatného
vecného bremena - Ing. Adrián Knap, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
súhlasí
S osadením stĺpov VN vedenia na pozemku parc. C KN 6270/2 evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov v
záhradkárskej lokalite KIRA k stavbe: SO01-VN PRÍPOJKA, SO02-Nová DTS KIRA, SO03-Rozšírenie
distribučnej NN sústavy, SO04-Odberné elektrické zariadenie(OEZ).
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
oznámený súhlas s osadením VN a čaká sa za predložením návrhu zmluvy
U Z N E S E N I E č. 113/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 51.b- súhlas s osadením stĺpov VN a zriadením odplatného
vecného bremena - Ing. Adrián Knap, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc. C KN 6270/2
evidovanej na LV č. 6279 v záhradkárskej lokalite KIRA k stavbe: SO01-VN PRÍPOJKA, SO02-Nová DTS
KIRA, SO03-Rozšírenie distribučnej NN sústavy, SO04-Odberné elektrické zariadenie(OEZ), za jednorázovú
odplatu v súlade s podpísaným Memorandom 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 bremena v prípade stavieb vyvolaných zo strany
Východoslovenskej distribučnej, a.s., alebo Mesta Bardejov, zriaďované bezodplatne. 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 € /
1 m2. Rozsah vecného bremena bude upresnený GO plánom.
Tento zámer zriadenia vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
oznámený súhlas so zriadením VB a čaká sa za predložením návrhu zmluvy
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U Z N E S E N I E č. 114/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 52 - zriadenie vecného bremena - ELEKTRO J.M.P., s. r. o.
Kľušov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zriadenie vecného bremena v pozemkoch vo vlastníctve mesta a to:
parc. C KN: 1266/2, 1266/9, 1150/1, 1266/7, 1266/6, 1148/1 evidovaných na LV č. 2327 vo vlastníctve Mesta
Bardejov na stavbu: „IBV2 DLHÁ LÚKA“ SO01 VN PRÍPOJKA, SO02 DISTRIBUČNÁ TRAFOSTANICA,
SO03 ROZŠÍRENIE NN SIETE, SO04 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE v k.ú. Dlhá Lúka, za
jednorázovu odplatu v súlade s podpísaným Memorandom 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 majetkovoprávneho vysporiadania budú vecné bremena v prípade stavieb
vyvolaných zo strany Východoslovenskej distribučnej, a.s., alebo Mesta Bardejov, zriaďované bezodplatne. 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 € / 1 m2. Rozsah vecného bremena bude upresnený GO plánom.
Kábel NN a skrine SR budú uložené v pozemkoch parc. C KN: 1266/9, 1150/1, 1266/7, 1266/6, 1148/1
evidovaných na LV č. 2327 vo vlastníctve Mesta Bardejov.
VN kábel bude uložený v pozemkoch parc. C KN 1266/2, 1266/9 evidovaných na LV č. 2327 vo vlastníctve
Mesta Bardejov.
TS-IBV2 Dlhá Lúka bude umiestnená na časti pozemku parc. C KN 1266/9 evidovanej na LV č. 2327 vo
vlastníctve Mesta Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s prekopaním pozemkov a s uložením inžinierskych sieti - novej VN prípojky,
distribučnej trafostanice, nového NN vedenia a odberného elektrického zariadenia s realizáciou novej IBV2
Dlhá Lúka, v pozemkoch vo vlastníctve mesta a to: parc. C KN: 1266/2, 1266/9, 1150/1, 1266/7, 1266/6,
1148/1 evidovaných na LV č. 2327 vo vlastníctve Mesta Bardejov.
Tento zámer zriadenia vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
oznámený výsledok schválenie a čaká sa za predložením návrhu zmluvy o zriadení VB
U Z N E S E N I E č. 115/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 53 - zriadenie vecného bremena - Ing. Slavomír Hajdu, MBA, v
zast. Združenia účastníkov Družba, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zriadenie vecného bremena za uloženie inžinierskych sietí (VN a NN
prípojky, vodovodná a kanalizačná prípojka, napojenie na distribučný plynovod) v lokalite Družba, na ul. Pod
papierňou, v pozemku parc. C KN 6594 evidovaného na LV č. 16993 v k.ú. Bardejov, za jednorázovú odplatu
stanovenú znaleckým posudkom.
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 – zriadenie vecného bremena za
jednorázovu odplatu 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 inžinierskych
sieti (VN a NN prípojky, vodovodná a kanalizačná prípojka, napojenie na distribučný plynovod) v lokalite
Družba, pri kotolni na ul. Pod papierňou.
Tento zámer zriadenia vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 8.6.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
oznámené schválenie a čaká sa za predložením zmlúv
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V plnení

U Z N E S E N I E č. 116/2021
k bodu Návrh nakladania s majetokm mesta - bod 54 - odstránenie nevyužívanej výmenníkovej stanice ul. Pod
Papierňou 42, Bardejov - Mgr. Stanislav Soroka, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Odstránenie nevyužívanej výmenníkovej stanice bez súpisného čísla postavenej na časti pozemku parc. C
KN 6482, kultúra pozemku – ostatná plocha, LV č. 15025, na ul. Pod papierňou 42, Bardejov, za dodržania
podmienok spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Bardejov.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
po schválení finančných prostriedkov bude stavba odstránená
U Z N E S E N I E č. 117/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 55 - MUDr. Adriana Phillipiová, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. C KN 1056/1 v k. ú. Dlhá Lúka, na ul. Pánska o výmere cca 30 m2, LV č. 1106,
kultúra pozemku – ostatná plocha, za účelom výstavby prístrešku na parkovanie osobného motorového
vozidla z dôvodu podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Podpora biodiverzity
prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“ s názvom „Revitalizácia
verejných priestorov mesta Bardejov“.
Mesto Bardejov uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí podpory z nenávratného finančného príspevku s
poskytovateľom podpory – Slovenskou agentúrou životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica dňa
7.11.2019.
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica, listom zo dňa 6.4.2020 oznámila,
že termín realizácie národného projektu Telené obce je predĺžený do 31.12.2023.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 118/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 56 - Jozef Jančošek, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. C KN 1056/1 o výmere cca 226 m2 v k. ú. Dlhá Lúka, LV č. 1106, kultúra
pozemku – ostatná plocha, na ul. Pánska, za účelom parkovania osobného motorového vozidla z dôvodu
podanej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Podpora biodiverzity prvkami zelenej
infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“ s názvom „Revitalizácia verejných priestorov
mesta Bardejov“.
Mesto Bardejov uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí podpory z nenávratného finančného príspevku s
poskytovateľom podpory – Slovenskou agentúrou životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica dňa
7.11.2019.
Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica, listom zo dňa 6.4.2020 oznámila,
že termín realizácie národného projektu Telené obce je predĺžený do 31.12.2023.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 119/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 57 - Branislav Havran, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti budovy reštauračného zariadenia na futbalovom štadióne na ul. Chmelník v Dlhej Lúke, č.s.
2251 na parc. C KN 720/2, LV č. 2087 v k.ú. Dlhá Lúka.
Zodpovedný:
Plnenie:
oznámené neschválenie
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 120/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 58 - PaedDr. Anna Magerová, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. C KN 1148/1 o výmere cca 62 m2, ostatná plocha, LV č. 2327 na ul. Kamenec
v k.ú. Dlhá Lúka z dôvodu možnej potreby na realizáciu prístupovej cesty k novej výstavbe rodinných domov
IBV2 Dlhá Lúka.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 121/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 59 - Ján Kuľka, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj pozemku parc. C KN 516/6 o výmere 188 m2 a predaj časti pozemku z parc. C KN 516/1 o výmere
cca 120 m2, evidovaných na LV č. 6279 na ul. Přerovská v k.ú. Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 122/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 60 - Dušan Marinko, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj pozemku parc. E KN 5664/22 o výmere 4010 m2, vodná plocha, zapísanej na LV č. 11832 v k.ú.
Bardejov, ul. Štefánikova, z dôvodu spracovávania dokumentácie v rámci protipovodňových úprav na rieke
Topľa.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 123/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 61 - Ing. Martin Gmitter, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. C KN 574/1 o výmere cca 42 m2, LV č. 6279, za účelom výstavby garáže na ul.
Českej Lípy z dôvodu, že v území medzi bytovými domami sú pozemky pre výstavbu boxových garáží
vyčerpané. Zakreslený pozemok má byť využívaný na verejnú a izolačnú zeleň, z časti komunikáciou a
parkovacie plochy.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 124/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 62 - Sandra Driganová, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj parc. C KN 1655/304 o výmere cca 105 m2 , zastavaná plocha, LV č. 820 v k.ú. Bardejovská Nová
Ves z dôvodu, že parcela je určená na účelovú prístupovú komunikáciu pre dopravnú obsluhu územia a
priestor pre uloženie inžinierskych sietí.
Zodpovedný:
Plnenie:
oznámené neschválenie
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 125/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 63 - Jozef Pavuk, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. C KN 1900/1 o výmere cca 40 m2, zastavaná plocha, LV č. 6279, na výstavbu
garáže v k.ú. Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 126/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 64 - Beáta Cundrová, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. E KN 5588/9 o výmere cca 50 m2, ostatná plocha, evidovanej na LV č. 11832 v
k.ú. Bardejov, na ul. Mičkova.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 127/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 65 - spol. BIZNIS Centrum BJ, s. r. o.,Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. E KN 1305, trvalý trávnatý porast a z parc. E KN 1304/2, trvalý trávnatý porast,
evidovaných na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, v lokalite Postajok, z dôvodu zamedzenia prístupu na pozemok
vo vlastníctve p. Staša a ďalších vlastníkov záhradiek v tejto lokalite.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 128/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 66 - HEXIM, s. r. o. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj pozemku parc. C KN 4988/36 o výmere 1800 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovanej na
LV č. 6279 v k.ú. Bardejov z dôvodu využitia tejto plochy na dočasné uloženie vytriedených odpadov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené nechválenie
U Z N E S E N I E č. 129/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 67 - LANDBERG, s. r. o., Gerlachov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parcely C KN 2129/1 (E KN č. 5603) v k. ú. Bardejov o výmere cca 226 m2, ostatná
plocha, LV č. 11832 z dôvodu pripravovanej revitalizácie ul. Kpt. Nálepku.
Zodpovedný:
Plnenie:
oznámené neschválenie
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 130/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 68 - CITY CLUB, s. r. o. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. CKN 905/3 o výmere cca 225 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, LV č.
6279 v dvornej časti na Radničnom námestí č. 35 v k.ú. Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 131/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 69 - CASSOVIA REALITAS Košice, s. r. o., Košice
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. C KN 1972/1, LV č. 15025, na ul. Ťačevská v k.ú. Bardejov za účelom výstavby
ECO nájomného bytového domu.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené nechválenie
U Z N E S E N I E č. 132/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 70 - zásah do mestskej parcely
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti toho mestského pozemku – časť E KN 5617, LV č. 11832 (C KN 6460/1 bez založeného LV), do
ktorého p. Ján Gibeľ, Bardejovský Mihaľov 18 zasiahol uložením zámkovej dlažby a úpravou terénu na
Bardejovskom Mihaľove v k.ú. Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 133/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 71 - ASORIA, s.r. o., Hertník
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Prenájom časti pozemku z parc. C KN 1565/1 vo výmere 40 m2, LV č. 15025, na ul. Toplianska v k.ú.
Pardejov za účelom prevádzkovania zmrzlinového stánku vo výmere cca 18 m2 (6x3m) z dôvodu, že
poskytovanie predmetnej služby je možné riešiť v rámci rekonštrukcie objektu č.s. 3090 situovaného na parc.
C KN 1565/4 v k.ú. Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 134/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 72 - FEHAMONT, s. r. o. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Zámenu pozemku parc. C KN 4188/1 o výmere 1905 m2, zastavaná plocha, LV č. 16600 vo vlastníctve
spoločnosti FEHAMONT s.r.o., Stöcklova 49, Bardejov v k.ú. Bardejov, za časť pozemku z parc. C KN 581/2
v rovnakej výmere – 1905 m2, trvalý trávnatý porast, LV č. 820 vo vlastníctve Mesta Bardejov v k.ú.
Bardejovská Nová Ves.
Zodpovedný:
Plnenie:
oznámené nechválenie
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 135/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 73 - Ing. Ján Čičvara, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Zámenu nehnuteľností podľa návrhu GO plánu a to novovytvorenej parc. C KN 581/23 o výmere 243 m2,
trvalý trávnatý porast a novovytvorenej parc. C KN 581/8 o výmere 942 m2, trvalý trávnatý porast, vo
vlastníctve Ing. Čičvaru, LV č. 2239, za pozemok vo vlastníctve Mesta Bardejov, novovytvorenú parc. C KN
581/22 o výmere 1185 m2, trvalý trávnatý porast, LV č. 820, v k.ú. Bardejovská Nová Ves.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 136/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 74 - Pavol Belejčák, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Zníženie výšky kúpnej ceny stanovenej znaleckým posudkom č. 46/2020 vo výške 35,86 €/1 m2 + 10 %,
schválenej uzn. MsZ č. 104/2020 zo dňa 1.10.2020, za účelom odkúpenia časti pozemku z parc. C KN
4262/53 o výmere cca 50 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, LV č. 6279, na ul. Kutuzovova v k.ú.
Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 137/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 75 - Gabriela Gazdačková, Raslavice
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A/
neschvaľuje
Zníženie výšky kúpnej ceny za odkúpenie časti pozemku z parcely C KN 2468/1 o výmere cca 630 m2 za
rodinným domom a záhradou na Bardejovskej Zábave v k.ú. Bardejov, z 18,51 € / 1 m2, na 5,00 € / 1 m2.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 139/2021
k bodu Výročná správa o hospodárení za rok 2020 - a) m. p. Bapos, b) ZUŠ M. Vileca
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Výročnú správu o hospodárení v m. p. Bapos za rok 2020.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 140/2021
k bodu Návrh na II. zmenu progr.rozpočtu mesta a zriad. rozp. org. na rok 2021 + stanovisko HK k dodržaniu
podmienok návratných zdrojov financovania a Návrh na schválenie navýšenia cien stavebných materiálov a
naviac prác - rekonštrukcia ŠH a Kláštor Františkánov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 podľa prílohy č.
1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
II. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 premietnutá do
účtovníctva mesta a RO podľa prílohy č. 1.
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U Z N E S E N I E č. 140/2021
A.2/

schvaľuje
Prijatie bankového úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000,-- EUR na financovanie
kapitálových výdavkov, investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmluva o úvere bola uzavretá so SLSP a.s.
A.3/

schvaľuje
Vystavenie biankozmenky a dohodu o vyplňovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo výške
1 000 000,--EUR.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmluva o úvere bola uzavretá so SLSP a.s.
A.4/

schvaľuje
Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 1 115 974,--EUR na prefinancovanie projektu v rámci programu
"Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmeny klímy" (SK -Klíma)", číslo projektu: ACC01P01.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmluva o úvere bola uzavretá so SLSP a.s.
A.5/

schvaľuje
Vystavenie blankozmenky a dohodu o vyplńovacom práve k blankozmenke ako zabezpečenie úveru vo
výške 1 115 974,--EUR.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmluva o úvere bola uzavretá so SLSP a.s.
A.6/

schvaľuje
Navýšenie úveru podľa Zmluvy o termínovanom úvere č. 172/2021/UZ zo dňa 8. 3. 2021 pre projekt
"Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území" o 600 000 EUR do celkovej
hodnoty úveru 1 200 000 EUR.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
A.7/

schvaľuje
Navýšenie cien stavebných materiálov a prác naviac na stavbe: Rekonštrukcia Mestskej športovej haly vo
výške 299 934,52 EUR s DPH.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
A.8/

schvaľuje
Práce naviac na stavbu "Rekonštrukcia kláštora Františkánov" vo výške 35 997,00 EUR.
Zodpovedný:
Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 141/2021
k bodu Návrh zmeny rozpočtu spol. Bardbyt, s. r. o. a zmena plánu techn. zhodnotenia na rok 2021
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu rozpočtu spoločnosti Bardbyt, s. r. o. a plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie
majetku mesta pre rok 2021 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 142/2021
k bdou Návrh na zmenu rozpočtu pre m. p. Bapos na rok 2021
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov pre m. p. Bapos na rok 2021 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 143/2021
k bodu Návrh zmien a doplnov ÚPN Mesta Bardejov - ZaD č. 40
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schvaľuje
Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č. 40.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu Mesta Bardejov a ďalšia výstavba v tejto lokalite sa bude
riadiť podľa schválenej zmeny.
B.2/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 188/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu Mesta Bardejov, zmena č. 40 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Predmetné VZN bolo vyvesené a nadobudlo účinnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
B.3/

schvaľuje
Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov, zmena č. 40.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
V súlade s predmetným vyhodnotením boli akceptované pripomienky zapracované do tejto zmeny ÚPN M
Bardejov.
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U Z N E S E N I E č. 143/2021
C.1/

žiada
PRIMÁTORA MESTA prostredníctvom Mestského úradu v Bardejove v súčinnosti s odborne spôsobilou
osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a) stavebného zákona:
- zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov, zmena č. 40 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta najmenej na 30 dní
- zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov, zmena č. 40 a zaslanie jednej sady Okresnému úradu
Prešov - odboru výstavby a bytovej politiky,
- zabezpečiť označenie textovej časti ÚPN M Bardejov, zmena č. 40, hlavných výkresov a záväznej časti
schvaľovacou doložkou, ktorá bude obsahovať označenie schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia s
dátumom schválenia a odtlačkom pečiatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom
- spracovať registračný list ÚPN M Bardejov, zmena č. 40 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doručiť
na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 144/2021
k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov - stanovisko k spracovaniu štúdie k prehodnoteniu ZaD
ÚPN Mesta Bardejov a ÚPN Z Bardejov, areál bývalých kasární
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
súhlasí
So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre
prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadala Martina ČIžmárová a Darina Bochinová, Orechová
1706/10, Bardejov na parcele č. E KN 581/1 v k. ú. Bardejovksá Nová Ves. Zmena má riešiť využitie územia
na plochy zástavby. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.2/

súhlasí
So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov ( ÚPN M Bardejov) pr
prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Jozef Reviľák, Pod Papierňou 63, 085 01 Bardejov.
Zmena na parcele č. C KN 1296/1, 1296/2, 1296/3 v k. ú. Bardejov má riešiť využitie územia na plochy
zmiešanej - polyfunkčnej zástavby.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.3/

súhlasí
So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre
prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Jozef Sliva, Pod Šibeňou horou 57, 085 01
Bardejov na parcelách č. C KN 1652/5, 1652/6, 1652/17 a 4279/34 v k. ú. Bardejov. Zmena má riešiť zmenu
využitia na stavebné účely. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
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U Z N E S E N I E č. 144/2021
A.4/

súhlasí
So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre
prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadali Iveta Siváková, Podhradie 4/4, Zborov a Ing. Martin
Konfederák, Lukov 141 a Mgr. Dana Ivančová, Pod Papierňou 43, Bardejov na parcele č. C KN 4731/10,
4731/50, 4731/57, 4731/60, 4731/61, 4731/62, 4731/33, 4731/34, 4791/2 v k. ú. Bardejov. Zmena má riešiť
využitie územia na plochy pre nízkopodlažnú bytovú zástavbu. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.5/

súhlasí
So spracovaním štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Ing. Martin Fečanin,
Malcov 84, 086 06 Malcov a PETRAMONT, s. r. o. Ťačevská 1639/38A, Bardejov na parcelách č. E KN
2466/10, C KN 4886/136, 4886/235 a 4886/280 v k. ú. Bardejov. Zmena má riešiť využitie územia na plochy
polyfunkčnej zástavby. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.6/

súhlasí
So spracovaním štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Matúš Gurský, ul. Českej
Lípy 10, 085 01 Bardejov. Zmena na parcele č. C KN 4740/2 v k. ú. Bardejov má riešiť využitie územia na
plochy rekreačných záhrad a sústredených chatovísk. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.7/

súhlasí
So spracovaním štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Mária Gabučová, Dlhý
rad 2, 085 01 Bardejov a Tomáš Pollak, 085 01 Bardejov na parcelách č. C KN 3089/2, 3089/6, 3089/5 v k.
ú. Bardejov. Zmena má riešiť zmenu využitia z pôvodného poľnohospodárskeho využitia na nízkopodlažnú
bytovú zástavbu. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.8/

súhlasí
So spracovaním štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal SKI SPORT, s. r. o.,
Nábrežná 8, 085 01 Bardejov na parcelách č. C KN 304/3, 305/1, 305/2 v k. p. Bardejov. Zmena má riešiť
zmenu využitia z občianskej vybavenosti na polyfunkčnú zástavbu. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
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U Z N E S E N I E č. 144/2021
A.9/

súhlasí
So spracovaním štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Ing. Monika Onuferová,
Kružľov 53, 086 04 Kružľov na parcelách č. E KN 4520/4, 4520/5, 4520/6, 4504 a 4503/2 v k. ú. Bardejov.
Zmena má riešiť zmenu využitia z pôvodného poľnohospodárskeho využitia na nízkopodlažnú bytovú
zástavbu. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.10/

súhlasí
So spracovaním štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Pavol Kačurik, Pod
Lipkou 22, 085 01 Bardejov na parcelách č. E KN 1328/2 v k. ú. Bardejov. Zmena má riešiť úpravu
usporiadania komunikácie pre navrhovanú bytovú zástavbu. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.11/

súhlasí
So spracovaním štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal GEPI, s. r. o., Námestie
SNP 1, 085 01 Bardejov na parcelách č. C KN 304/6, 304/1, 304/2 a 304/8 v k.ú. Bardejov. Zmena má riešiť
zmenu využitia z občianskej vybavenosti na polyfunkčnú zástavbu. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.12/

súhlasí
So spracovaním štúdie pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadala Mária Martičková,
Lukavica 31, 086 21 Lukavica na parcelách č. C KN 6117/1 a 6117/2 v k. ú. Bardejov. Zmena má riešiť
zmenu využitia z pôvodného poľnohospodárskeho využitia na nízkopodlažnú bytovú zástavbu. Štúdiu
spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.13/

súhlasí
So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií Mesta Bardejov podľa
bodov 1 - 12.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
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U Z N E S E N I E č. 144/2021
B.1/

nesúhlasí
So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre
prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadali Mgr. Nataša Milistenferová, Tehelná 94, 085 01
Bardejov a Ing. Elena Barnová, Pri Štepnici 6, 085 01 Bardejov v území západne nad bývalou športvýrobou parcelách č. C KN 5262/19, ...., /99, /100, ... v k. ú. Bardejov. Zmena má riešiť zmenu využitia z pôvodného
poľnohospodárskeho využitia na nízkopodlažnú bytovú zástavbu.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
U Z N E S E N I E č. 145/2021
k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov - stanovisko k spracovaniu štúdie k prehodnoteniu ZaD
ÚPN Mesta Bardejov a ÚPN Z Bardejov, areál bývalých kasární
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
súhlasí
So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu ÚPN Z Bardejov, areál bývalých kasární, o ktorú požiadala
spoločnosť General Estate Development, s. r. o. na parcelách č. C KN 1299/1, /2, /3, /4, /5, 1324/1, 1325/9,
/10 v k. ú. Bardejov. Zmena má riešiť nové usporiadanie zástavby. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom zo dňa 12.07.2021 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
U Z N E S E N I E č. 146/2021
k bodu Návrh VZN Mesta Bardejov o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa do materskej školy na povinné
predprimárne vzdelávanie
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 189/2021 o určení spádových ulíc pre zaradenie dieťaťa
do materskej školy na povinné predprimárne vzdelávanie.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie sa plní s účinnosťou od 1.9.2021.
U Z N E S E N I E č. 147/2021
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a
úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
U Z N E S E N I E č. 148/2021
k bdou Návrh na pristúpenie Mesta Bardejov k Memorandu o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre
podporu rodiny
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Pristúpenie Mesta Bardejov k Memorandu o partnerstve a spolupráci s Nadáciou PSK pre podporu rodiny.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 149/2021
k bodu Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2021 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
B.1/

poveruje
Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 150/2021
k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na II. polrok 2021 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2021 bol zaslaný všetkým zodpovedným.
U Z N E S E N I E č. 151/2021-M
k bodu Návrh poslancov poverených sobášením v zmysle § 4 ods.1 zákona 36/2005 Z.z. 36/2005 o rodine na
volebné obdobie rokov 2021- 2022
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Poverenie sobášiacich poslancov pre roky 2021 - 2022 (volebné obdobie 2018 - 2022) - Ing. Petra Simka a
Bc. Michala Hanka.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 152/2021-M
k bodu Návrh na schválenie financovania projektu "Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej výchovy v
materskej škole Bardejovská Nová Ves"
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Rozšírenie kapacity a skvalitnenie predškolskej
výchovy v MŠ Bardejovská Nová Ves", realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP na
zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-67, ktorého ciele sú v súlade s
platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť bola podaná v termíne, realizácia projektu začne v prípade ak bude žiadosť schválená a postupovať
sa bude v zmysle schváleného harmonogramu.
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 152/2021-M
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške maximálne 5
%, t. j. 11 187,50 z celkových oprávnených výdavkov projektu 223 750,00 EUR.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.4/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
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Splnené

3/
Príloha č.1
Plnenie uznesenia MsZ č. 59/2021 zo dňa 24.6.2021
(nájom nehnuteľného majetku mesta)
Správca: BARDBYT, s. r. o.
Typ
Celková
(nájom,
Lokalita
P.č.
výmera
podnájom)

Cena v
€/m2/rok

Nájomca

Účel
podnájmu

Plnenie
uznesenia

61,02 m²

sklad 19,92,-

SEBA trade, s.r.o.,
Bardejovská
508/9, 086 33
Zborov

sklad

Zmluva
č. 1163/21
od 1.4.2021

28,17 m²

štúdio 19,92,schodište 13,28,-

Dávid
Draganovský, J.
Švermu 11, 085 01
Bardejov

Nahrávacie
štúdio

Zmluva
č. 1165/21
od 1.5.2021

1,00 €/mesačne

Bardejovské
divadlo, o.z.,
Slovenská
1539/12, Bardejov

kancelária

Zmluva
č. 1166/21
od 1.5.2021

167,82 m²

10,00 €/m²/rok

CITY CLUB,
s.r.o., Radničné
námestie č. 34
Bardejov

sklady

Zmluva
č. 1167/21
od 1.5.2021

Ing. Marián Saloň,
PhD., poslanec NR
SR, Tehelná 463/2,
064 01 Stará
Ľubovňa

kancelária

Zmluva
č. 1169/21
od 1.7.2021

Erik Buzinkay, J.
Grešáka 10, 085
01 Bardejov

kancelária

Zmluva
č. 1168/21
od 1.6.2021

Obchodná
činnosť

Od 1.5.2021

1.

Nájom
nebytových
priestrov

Tarasa
Ševčenku 7

2.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 12,
dvorná časť
podkrovie

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad 16
– OÚ stará
budova, III.
poschodie

4.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie č.
35 –dvorná
časť,
prízemie

5.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad 16
– Okresný
úrad

19,29 m²

29,87,kancelária
13,28 podiel na
spol. priestoroch

6.

Nájom
nebytových
priestorov

Radničné
námestie 12
– podkrovie

63,60 m²

kancelária
26,56,- ostatné
priestory 13,28,-

1.

Podnájom
nebytových
priestrov
Dlhý rad 1

WSTAVOB,
s.r.o.,
Dlhý rad 34
Bardejov

70 m²

3.

25,56 m²

OLINEX s.r.o.,
Nábrežná 865/24,
085 01 Bardejov

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobo voľný
nebytový priestor).
2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 74/2014 zo dňa 25.9.2014(pokračovanie prenájmu
NP za rovnakých podmienok, aké mal predchádzajúci nájomca).
3. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobo voľný
nebytový priestor).
4. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobo voľný
nebytový priestor).
5. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 74/2014 zo dňa 25.9.2014(pokračovanie prenájmu
NP za rovnakých podmienok, aké mal predchádzajúci nájomca).
6. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobo voľný
nebytový priestor).

