
 
 

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 

 
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších  
predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta 
Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
1. Areál futbalového štadióna a letného kúpaliska na Družstevnej ulici v k.ú. Bardejov: Prenájom 
areálu futbalového štadióna, ktorý tvoria nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta  Bardejov evidované na 
Okresnom úrade Bardejov, katastrálnom odbore na LV č. 7082, LV č. 6279, LV č. 15025, na dobu 10 
rokov a to:  

- parc. C KN 1474/22 vo výmere 161 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, 
- parc. C KN 1474/19 vo výmere 1059 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, 
- parc. C KN 1474/17 vo výmere 154 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, 
- parc. C KN 1474/18 vo výmere 4 627 m², kultúra pozemku – ostatná plocha,  
- parc. C KN 1474/11 vo výmere 34 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, 
- parc. C KN 1474/12 vo výmere 34 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha,  
- parc. C KN 1474/13 vo výmere 811 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, 
- parc. C KN 1474/14 vo výmere 567 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, 
- parc. C KN 1474/15 vo výmere 106 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, 
- parc. C KN 1474/16 vo výmere 8 976 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, 
- časť parc. C KN 1474/1 vo výmere 26 340 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, (po 

odpočítaní prenajatej plochy malého asfaltového ihriska v zadnej časti FŠ) 
- parc. C KN 1474/4 vo výmere 9 290 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, 
- parc. C KN 1474/9 vo výmere 355 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, 
- parc. C KN 1474/10 vo výmere 562 m², kultúra pozemku –zastavaná plocha, 
- parc. C KN 1470 vo výmere 8 292 m², kultúra pozemku – ostatná plocha, vedená na LV č. 

15025, 
- parc. C KN 1471 vo výmere 887 m², kultúra pozemku –zastavaná plocha, vedená na LV č. 

15025, 
- parc. C KN 1473 vo výmere 176 m², kultúra pozemku – zastavaná plocha, 
- parc. C KN 1474/6 vo výmere 1 136 m², kultúra pozemku – ostatná plocha. 
- Tribúna „A“ čs. 4101 na parc. C KN 1474/9, 
- Tribúna „B“ čs. 4102 na parc. C KN 1474/10, 
- Tribúna č.s. 2869 na parc. C KN 1471, vedená na LV č. 15025, 
- Budova č.s. 733 na parc. C KN 1473, vedená na LV č. 7082,  
- Budova šatní č.s. 4278 na parcele C KN 1474/22, 
- Budova údržby na parcele C KN 1474/19, 
- Budova a súbor objektov Letného kúpaliska na parcele C KN 1474/16, 
- Čerpacia stanica vody zavlažovacieho systému na parcele C KN 1474/13, vrátane 

akéhokoľvek príslušenstva a všetkých súčastí uvedených nehnuteľností.  
 
 



 

 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je podpora 
športovej činnosti v meste Bardejov, najmä futbalu mužov a žien, ako aj možnosť Športového klubu 
Partizán Bardejov, občianske združenie, Družstevná 1, Bardejov, uchádzať sa a realizovať výzvu 
Fondu na podporu športu – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry, ktorej 
cieľom je výmena umelej trávy a rozšírenie ihriska umelej trávy. 
  
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku  Mesta Bardejov sa zverejňuje dňa  24.11.2021. 
 
O prenájme nehnuteľností bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 
9.12.2021.  
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