
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 – predĺženie doby nájmu o 1 rok. 
 
1. Pozemky  na ul.  Dlhý rad v k.ú. Bardejov: Za účelom preložky inžinierskych sieti bola 
medzi Mestom Bardejov ako prenajímateľom a spol. RENT-INVEST REALITY, s.r.o. ako 
nájomcom dňa 23.06.2016 uzatvorená nájomná zmluva na prenájom  časti pozemku z parc. C 
KN 618/1 o výmere cca 18 m², časť pozemku z parc. C KN 609/2 o výmere cca 125,9 m², 
časť pozemku z parc. C KN 609/15 o výmere cca 4,05 m², na dobu jedného roka. Z dôvodu, 
že z objektívnych dôvodov nebolo možné v dohodnutej dobe uskutočniť preložku, spoločnosť 
RENT – INVEST REALITY, s.r.o. požiadala Mesto Bardejov o predĺženie nájomnej zmluvy, 
za účelom preložky vodovodu a kanalizácie, preložky káblov VN a NNVSD a.s., preložky 
káblov SLOVAK TELEKOM a.s., preložky plynu, ktoré sú súčasťou stavby „Polyfunkčná 
budova Dlhý rad Bardejov“ na pozemkoch parc. C KN 574/45 a C KN 609/14. Výška 
nájomného je stanovená podľa znaleckého posudku vo výške 3,44 € / 1 m2 ročne.  

 
 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je 
zosúladenie právneho stavu s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta a predlženie doby nájmu na prenájom pozemkov o 1 rok. 
 
 



 
Nájomca:  RENT – INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, 080 01  Prešov, IČO: 
36 473 308 
 
 
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku  Mesta Bardejov  sa zverejňuje dňa  
 
...................... 
 
O prenájme nehnuteľností  - predĺžení doby nájmu bude Mestské zastupiteľstvo 
v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa  7.12.2017. 
 

 

 

Kontakt:  
Bližšie informácie poskytne: 
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku 
Ing. Mochnacký, JUDr. Potičný, tel. 054/4862 141, 054/4862 143 
                                          
 
 
 
 

         MUDr. Boris Hanuščak 
              primátor mesta 
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