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TABUĽKOVÁ ČASŤ

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

► PRIJATÉ UZNESENIA č. 67 – 85/2014 zo dňa 25.9.2014

Počet prijatých
uznesení
19

Splnené

11

Plnia sa

1

Bez
vyhodnotenia

7

Nesplnené

0

UZNESENIE

. 73/2014

k bodu Návrh na VI. zmenu programového rozpo tu mesta a zriadených rozpo tových organizácií na rok 2014,
návrh zmeny príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2014, návrh na zmenu rozpo tu pre rok 2014 v obchodnej
spolo nosti Bardbyt, s. r. o.
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
schva uje
A.1/
Návrh na VI. zmenu programového rozpo tu mesta a zriadených rozpo tových organizácií na rok 2014 pod a
prílohy . 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
VI. zmena programového rozpo tu mesta a zriadených rozpo tových organizácií na rok 2014 premietnutá do
ú tovníctva mesta pod a prílohy . 1.
A.2/

schva uje
Zmenu príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2014 pod a prílohy . 2.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmena príspevku m.p. Bapos na rok 2014 vykonaná pod a prílohy .2.
A.3/

schva uje
Zmenu rozpo tu pre rok 2014 v obchodnej spolo nosti Bardbyt, s. r. o. pod a prílohy . 3.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmena rozpo tu obchodnej spolo nisti Bardbyt s.r.o. na rok 2014 vykonaná pod a prílohy .3.
UZNESENIE

. 74/2014

k bodu Návrh nájmu nehnute ného majetku mesta
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schva uje
Nájom nehnute ného majetku mesta pod a prílohy . 1.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 7. 10. 2014

Plnenie:
Za Bapos, m.p.: Nájomná zmluva na prenájom karanténnej stanice pre o.z. SOS psíky Bardejov podpísaná
d a 07.10.2014 na dobu neur itú.
Za Bardbyt, s.r.o.: vi príloha k uzneseniu.
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UZNESENIE

. 75/2014

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schva uje
Nakladanie s majetkom mesta takto:
A. II. Výsledky obchodných verejných sú aží na predaj nehnut. majetku mesta pod bodmi 13, 14,
A. III. Predaj nehnute ností pod bodmi 15, 16,
Predaj pozemov pod obytnými blokmi v Bard. Kúpe och pod bodom 17 z dôvodu hodného osobitného
zrete a – zverejnenie na 15 dní, po povolení vkladu vlastníckeho práva zámennej zmluvy medzi Mestom
Bardejov a š.p. LESY SR, Banská Bystrica a po zápise pozemkov do vlastníctva Mesta Bardejov.
A. IV. Prenájom nehnute nosti pod bodom 18,
Prenájom nehnute ností pod bodmi 19, 20, 21 z dôvodu hodného osobitného zrete a,
Prenájom nehnute ností – pozemkov na výkon práva po ovníctva pod bodom 22 z dôvodu hodného
osobitného zrete a.
A. V. Zámenu nehnute ností pod bodom 23 z dôvodu hodného osobitného zrete a,
A. VI. Odkúpenie nehnute ností pod bodom 24,
A. VII. Zriadenie vecného bremena pod bodom 25 z dôvodu hodného osobitného zrete a.
Zriadenie odplatného vecného bremena pod bodom 26,
Ude uje súhlas na zriadenie práva prechodu peši a prejazdom motorovým vozidlom pod bodom 27,
A. VIII. Zaradenie ukon enej investi nej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy MsÚ
oddeleniu správy majetku v Bardejove, pod bodom 28,
A. IX. Zaradenie investi ných nákladov do majetku mesta a následné zverenie do správy BAPOS-u, m.p.
Bardejov, pod bodom 29,
A. X. Ude uje súhlas s osadením telekomunika ných optických rozvodových bodov na ul. Stôcklovej v
pozemku vo vlastníctve mesta, pod bodom 30,
A. XI. Technické zhodnotenie majetku mesta a následný zápo et s nájomným v objekte SOS Bard. Kúpele,
pod bodom 31,
A. XII. Doplnenie a zmenu uznesenia mestského zastupite stva pod bodom 32 z dôvodu hodného osobitného
zrete a.
A. XIII. Zrušenie nájomnej zmluvy pod bodom 33.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
vi príloha k plneniu uznesenia bod . 3/
UZNESENIE

. 76/2014

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - a) zadanie pre spracovanie štúdie 20/2014
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
súhlasí
A.1/
So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov):
a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov na parcele CKN 19/9 v k.ú. Bardejov. Hlavným cie om
riešenia urbanistickej štúdie je zhodnoti sú asne platné regulatívy v danom území a posúdi možnosti a
potreby doplnením plôch polyfunk nej zástavby. ÚPM Bardejov v sú asnosti rieši dané územie ako plochy
verejnej a izola nej zelene. Žiados podal Stanislav Komanický, Chmelník 6, 085 01 Bardejov. Štúdiu
spracuje na vlastné náklady.
b) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov na parcele CKN 6544/3, 6543/3 a 6542 v k.ú. Bardejov.
Hlavným cie om riešenia urbanistickej štúdie je zhodnoti sú asne platné regulatívy v danom území a posúdi
možnosti a potreby doplnením plôch polyfunk nej zástavby. ÚPM Bardejov v sú asnosti rieši dané územie
ako plochy zariadení predškolskej výchovy. Žiados podal EWING WORK s.r.o., Kacvinského 2849,085 01
Bardejov. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia ((pod bodmi A) 1. a.), A) 1.b.)) boli o tejto skuto nosti oboznámení listom zo d a 06.10.2014 a
Odd. životného prostredia MsÚ Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.2/

súhlasí
So za atím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov pod a
bodu 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia ((pod bodmi A) 1. a.), A) 1.b.)) boli o tejto skuto nosti oboznámení listom d a 06.10.2014 a Odd.
životného prostredia MsÚ Bardejov sa riadi týmto uznesením.
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UZNESENIE
B.1/

. 76/2014

nesúhlasí
So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov):
a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov na parcele CKN 6422/1, 6422/10, 8422/1 a 4724/4 v k.ú.
Bardejov. Hlavným cie om riešenia urbanistickej štúdie je zhodnoti sú asne platné regulatívy v danom území
a posúdi možnosti a potreby doplnením plôch verejného technického vybavenia so zariadením MVE. ÚPM
Bardejov v sú asnosti rieši dané územie ako plochy vodných tokov. Žiados podala NN–EWAS s.r.o.,
Bardejovská 810/44, 089 01 Svidník.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadate ((pod bodom B) 1. a.)) bol o tejto skuto nosti oboznámení listom d a 06.10.2014 a Odd. životného
prostredia MsÚ Bardejov sa riadi týmto uznesením.
B.2/

nesúhlasí
So za atím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov pod a
bodu 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadate ((pod bodom B) 1. a.)) bol o tejto skuto nosti oboznámení listom d a 06.10.2014 a Odd. životného
prostredia MsÚ Bardejov sa riadi týmto uznesením.
UZNESENIE

. 77/2014

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Badejov - b) zmena . 27/2014
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schva uje
Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu .27 s ú innos ou 15-ym d om od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu Mesta Bardejov a alšia výstavba v tejto lokalite sa bude
riadi pod a schválenej zmeny.
B.2/

schva uje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov . 141/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná as Územného
plánu Mesta Bardejov - zmena .27 s ú innos ou 15-ym d om od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

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

schva uje
Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
V súlade s predmetným vyhodnotením boli akceptované pripomienky zapracované do tejto zmeny ÚPN M
Bardejov.
C.1/

odporú a
Zverejni záväzné asti ÚPN M Bardejov zmena .27 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta najmenej na 30 dní.
Zodpovedný:
Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
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Splnené

UZNESENIE
C.2/

. 77/2014

odporú a
Spracovanie istopisu ÚPN M Bardejov zmena .27 a zaslanie jednej sady Okresnému úradu Prešov –
odboru výstavby a bytovej politiky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
C.3/

odporú a
Ozna enie textovej asti zmeny ÚPN M Bardejov, hlavných výkresov a záväznej asti schva ovacou
doložkou, ktorá bude obsahova ozna enie schva ovacieho orgánu, íslo uznesenia s dátumom schválenia a
odtla kom pe iatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
C.4/

odporú a
Spracova registra ný list ÚPN M Bardejov zmena .27 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doru i na
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
UZNESENIE

. 78/2014

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - c) zmena . 28/2014
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schva uje
Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu .28 s ú innos ou 15-ym d om od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu Mesta Bardejov a alšia výstavba v tejto lokalite sa bude
riadi pod a schválenej zmeny.
B.2/

schva uje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov . 142/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná as Územného
plánu Mesta Bardejov zmena .28 s ú innos ou 15-ym d om od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

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

schva uje
Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
V súlade s predmetným vyhodnotením boli akceptované pripomienky zapracované do tejto zmeny ÚPN M
Bardejov.
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UZNESENIE
C.1/

. 78/2014

odporú a
Zverejni záväzné asti ÚPN M Bardejov zmena .28 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta najmenej na 30 dní.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
C.2/

odporú a
Spracovanie istopisu ÚPN M Bardejov zmena .28 a zaslanie jednej sady Okresnému úradu Prešov –
odboru výstavby a bytovej politiky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
C.3/

odporú a
Ozna enie textovej asti zmeny ÚPN M Bardejov, hlavných výkresov a záväznej asti schva ovacou
doložkou, ktorá bude obsahova ozna enie schva ovacieho orgánu, íslo uznesenia s dátumom schválenia a
odtla kom pe iatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
C.4/

odporú a
Spracova registra ný list ÚPN M Bardejov zmena .28 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doru i na
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
UZNESENIE

. 79/2014

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - d) návrh zmeny RP CMZ Bardejov - Nárožie ulíc Krátky
rad a Veterná
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schva uje
Regula ný plán centrálnej mestskej zóny Bardejov (RP CMZ Bardejov) zmena „Nárožie ul. Krátky rad a
Veterná“ s ú innos ou 15-ym d om od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Akceptuje sa predmetná zmena Regula ného plánu centrálnej mestskej zóny Bardejov (RP CMZ Bardejov a
alšia výstavba v tejto lokalite sa bude riadi pod a schválenej zmeny.
B.2/

schva uje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov . 143/2014, ktorým sa vyhlasuje zmena záväznej asti RP
CMZ Bardejov so zmenou „Nárožie ul. Krátky rad a Veterná“ v úplnom znení s ú innos ou 15-ym d om od
vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

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

. 79/2014

schva uje
Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny RP CMZ Bardejov – „Nárožie ul.
Krátky rad a Veterná“.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
V súlade s predmetným vyhodnotením boli akceptované pripomienky zapracované do tejto zmeny RP CMZ
Bardejov.
C.1/

odporú a
Zverejni záväzné asti RP CMZ Bardejov) zmenu „Nárožie ul. Krátky rad a Veterná“ vyvesením na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
C.2/

odporú a
Spracovanie istopisu RP CMZ Bardejov) zmenu „Nárožie ul. Krátky rad a Veterná“ a zaslanie jednej sady
Okresnému úradu Prešov – odboru výstavby a bytovej politiky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
C.3/

odporú a
Ozna enie textovej asti zmeny RP CMZ Bardejov zmenu „Nárožie ul. Krátky rad a Veterná“, hlavných
výkresov a záväznej asti schva ovacou doložkou, ktorá bude obsahova ozna enie schva ovacieho orgánu,
íslo uznesenia s dátumom schválenia a odtla kom pe iatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
C.4/

odporú a
Spracova registra ný list RP CMZ Bardejov zmenu „Nárožie ul. Krátky rad a Veterná“ a spolu s kópiou
uznesenia o schválení ho doru i na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
UZNESENIE

. 80/2014

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov . 76/2007 o pamätihodnostiach mesta Bardejov
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schva uje
Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov . 76/2007 o pamätihodnostiach mesta
Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
VZN schválené v MsZ , vyvesené na Úradnej tabuli mesta a zverejnené na webovom sídle mesta.
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UZNESENIE

. 81/2014

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov . 135/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na
vymedzených verejne prístupných miestach
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
vyhovuje
Protestu prokurátora.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Protestu prokurátora bolo vyhovené.
B.1/

schva uje
Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov . 135/2013 o zákaze požívania
alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Protest prokurátora proti l. 3 bod 1, písmeno i) a l. 4 predmetného VZN bol prerokovaný na zasadnutí MsZ
Bardejov d a 25.9.2014. VZN . 135/2013 v znení zmien a doplnkov bolo schválené uznesením MsZ
Bardejov . 81/2014 zo d a 25.9.2014 a nadobudlo ú innos d a 13.10.2014. O vyhovení protestu
prokurátora a schválení zmien a doplnkov VZN . 135/2013 bola Krajská prokurátura v Prešove informovaná
písomne d a 14.10.2014 pod íslom MP-32-4a-2014, ktorej bolo zaslané aj novelizované VZN.
UZNESENIE

. 82/2014

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov . 92/2009 o trhovom poriadku
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schva uje
Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov . 92/2009 o trhovom poriadku.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 13. 10. 2014

Plnenie:
Po podpísaní primátorom mesta bolo úplné znenie VZN Mesta Bardejov . 92/2009 o trhovom poriadku
vyvesené na úradnej tabuli, zverejnené na webovej stránke mesta a zaslané správcovi .
UZNESENIE

. 83/2014

k bodu k bodu Návrh VZN Mesta Bardejov o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Bardejov
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schva uje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov . 144/2014 o niektorých podmienkach držania psov na
území mesta Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Predmetné VZN bolo vyvesené a nadobudlo ú innos v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
UZNESENIE

. 84/2014

k bodu Návrh zmien taríf a tarifných podmienok platných v MHD v meste Bardejov
MsZ 2010 - 2014 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schva uje
Zmeny taríf a tarifných podmienok platných v MHD v meste Bardejov pod a prílohy . 1.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 1. 10. 2014

Plnenie:
Schválené Tarifné podmienky k Zmluve o službách v MHD Bardejovpod a prílohy .1 boli k termínu 01.10
2014 prostredníctvom prevádzkovate a MHD v Bardejove realizované v zmysle schváleného uznesenia MsZ.
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Príloha k plneniu uzn. MsZ č. 74/2014 zo dňa 25.9.2014
(nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1)
Správca: BARDBYT, s. r. o.

Typ
P.č.
(nájom,
podnájom)

Lokalita

Celková
výmera

Cena v
€/m2/rok

Nájomca

Účel
prenájmu

21,60 m

26,56€/m2/rok
kancelária/služby
13,28 €/m2/rok
spol. priestory

Bc. Stanislava
Tidiková – TS –
nails, J. Greššáka
19, 085 01
Bardejov
Ing. Martin Kušnír,
L. Novomestského
3, Bardejov

Literárna kaviareň

Plnenie
uznesenia

Kancelárske účely
a služby –
od 1.9.2014
manikúra a
nechotvý dizajn

1.

Nájom
nebytových
priestorov

2.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 35

116,98 m²

21,58 €/m2/rok
lit. kaviareň
13,28 €/m2/rok
spol. priestory

3.

Nájom
nebytových
priestrov

T.
Ševčenku7 budova
údržby

16,50 m²

16,60 € /m²/rok

DAMAX Tech,
s.r.o., Hlavná 57/A,
Bardejov

Sklad

od 1.10.2014

4.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 12

49,89 m²

12,00 €/m²/rok
kozmet. Salón
8,00 € /m²/rok
soc. a spol. pr.

Katarína Glittová,
Jiráskova 21,
Bardejov

Kozmetický
salón

od 1.10.2014

5.

Podnájom
nebytových
priestorov

Radničné
námestie 35

Dlhý rad 16

2

Tibor Želinský,
Námestie arm. gen.
L. Svobodu
2651/2, Bardejov

155,45 m²

1. 2. 3. 4. Dôvod hodný osobitného zreteľa
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Bufet a kaviareň od 1.8.2014

3/
Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 75/2014 zo dňa 25.9.2014
I. Ruší uznesenia mestského zastupiteľstva.
1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 54/2011 zo dňa 28.6.2011, príloha č. 7/a, bod
A.III.-18.
(Týmto uznesením bol pre Pavla Slezáka, Ťačevská 6, Bardejov, schválený priamy predaj časti
pozemku z parcely C KN 463 o výmere cca 8 m2 na ul. Janka Jesenského za účelom výstavby fasádneho
výťahu k obytnému domu).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
2. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 7/2012 zo dňa 29.3.2012, príloha č. 1/a, bod
A.III.-13.
(Týmto uznesením bol pre Cyrila Gruľu a manž. Kristínu Gruľovú, bytom Kamenec 3, Dlhá
Lúka, schválený predaj časti pozemku z parc. C KN 1149/5 za ich rodinným domom a záhradou v k.ú. Dlhá
Lúka za cenu podľa znaleckého posudku a po upresnení výmery GO plánom).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
3. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 7/2012 zo dňa 29.3.2012, príloha č. 1/a, bod
A.III.-14.
(Týmto uznesením bol Marte Melegovej, Pod Lipkou 58, Bardejov schválený predaj pozemku parc.
C KN 2842 vo výmere 472 m2, kultúra pozemku – záhrada, za ich rodinným domom a záhradou na ul. Pod
Lipkou v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
4. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 7/2012 zo dňa 29.3.2012, príloha č. 1/a, bod
B.II.- 46.
(Týmto uznesením nebolo Patrikovi Molčanovi, ul. Sady 24, Dlhá Lúka schválené zníženie kúpnej
ceny na odkúpenie časti pozemku z parc. C KN 716/1 v k.ú. Dlhá Lúka o 50 %, a to zo 7 € / 1 m2 na 3,50 € / 1
m2).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
5. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 66/2012 zo dňa 13.12.2014, príloha č. 1/a, bod
A.III.-14.
(Týmto uznesením bol Jaroslavovi Ilekovi, bytom Gorkého 7, Bardejov a Anne Hrivňákovej,
Slovenská 16, Bardejov, schválený prenájom časti pozemku z parc. E KN 1281 vo výmere cca 360 m2 za
účelom zriadenia prístupu k pozemkom – záhradkám v lokalite Nad Kalváriou v k.ú. Bardejov na dobu neurčitú
za nájomné vo výške 0,10 € / 1 m2 ročne, po upresnení výmery GO plánom).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
6. Predaj pozemkov Pod Dúbravou v k.ú. Bardejov formou obchodnej verejnej súťaže.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 4/2013 zo dňa 21.3.2013, príloha č. 1, bod A.III.3.
(Týmto uznesením bol schválený predaj pozemku parc. E KN 3700 vo výmere 20850 m2, kultúra
pozemku – orná pôda, predaj časti pozemku z parc. E KN 3618/1, kultúra pozemku – orná pôda, v k.ú.
Bardejov, nachádzajúcich sa Pod Dúbravou formou obchodnej verejnej súťaže za najnižšie požadovanú
kúpnu cenu 10 € za 1 m2 s upozornením na platný územný plán).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
7. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 25/2013 z mimoriadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 17.5.2013, príloha č. 1, bod A.II.-6.
(Týmto uznesením bola schválená zámena nehnuteľností medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou
BIOVEX, s.r.o., Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 498 904, LV č. 14459, a spoločnosťou
R.A.S., s.r.o., Sveržov, Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 31 679 897, LV č. 9948, v súvislosti
s pripravovanou kompletnou rekonštrukciou ul. Partizánska v Bardejove podľa vypracovaného projektu Revitalizácia verejných priestranstiev na ulici Partizánska v Bardejove, takto:
a/ časť pozemku z parc. C KN 1215/1 evidovanej na LV č. 9948 a časť pozemku z parc. C KN 1215/9
evidovanej na LV č. 14459 na ul. Partizánska v k.ú. Bardejov,
b/ za časť pozemku z parc. C KN 5167/50 vo vlastníctve mesta na sídl. Vinbarg pred nákupným strediskom č.s.
2647 postavenom na parc. C KN 5167/18 v k.ú. Bardejov.
Všeobecná hodnota pozemkov bude stanovená podľa znaleckých posudkov. Výmera pozemkov bude upresnená
GO plánmi).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
8. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 25/2013 z mimoriadneho zasadnutia mestského
zastupiteľstva dňa 17.5.2013, príloha č. 1, bod A.V. – 9/3.
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(Týmto uznesením bolo schválené doplnenie uznesenia MsZ č. 4/2013 zo dňa 21.3.2013, A.VII. – bod
10 - Revitalizácia verejných priestranstiev na ulici Partizánska v Bardejove, takto:
3. Podľa GO plánu č. 37119192-17/2013 sa jedna o zámenu pozemku parc. C KN 1215/24 vo výmere 76 m2,
zastavaná plocha, za časť pozemku z parc. C KN 5167/50 na sídl. Vinbarg (BIOVEX, s.r.o.). Zámena pozemkov
podľa znaleckého posudku. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Podľa GO plánu č. 37119192-31/2013 sa jedna o novovytvorenú parc. C KN 5167/217 vo výmere 167
m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, novovytvorenú parc. C KN 5167/218 vo výmere 61 m2, kultúra
pozemku – ostatná plocha).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
9. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 31/2013 zo dňa 25.6.2013, príloha č. 1, bod
A.II.-7.
(Týmto uznesením bol Jozefovi Molčanovi a manž. Viere Milčanovej, bytom ul. Sady 24, Dlhá
Lúka, schválený predaj časti pozemku z parc. C KN 716/1 a časti pozemku z parc. C KN 626 o šírke do 1,5 m
od rodinného domu po celej dĺžke pozemku parc. C KN 716/12, za cenu podľa znaleckého posudku č. 13/2013
vo výške 7 € / 1 m2, po upresnení výmery pozemku GO plánom).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
10. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013, príloha č. 1 , bod
A.I – 8.
(Týmto uznesením bol Danielovi Balamutovi, ul. Tehelná 18, Bardejov, schválený predaj pozemku
parc. C KN 3701/76 vo výmere cca 156 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, v k.ú. Bardejov, za cenu podľa
znaleckého posudku).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
11. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013, príloha č. 1 , bod
A.I – 10.
(Týmto uznesením bol Helene Hanisovej, Fučíkova 37, Bardejov, schválený predaj pozemku pod
stavbou garáže a to parc. C KN 1506/5 vo výmere 20 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov
za cenu podľa znaleckého posudku).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
12. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie MsZ č. 18/2014 zo dňa 27.3.2014, príloha č. 1/a, pod
bodom B.II.-34.
(Týmto uznesením nebol spol. PAS Bj, s.r.o., Štefánikova 3163, Bardejov, IČO: 36497967,
(predtým spoločnosť SIGMA Bardejov, s.r.o., Štefánikova 3163, Bardejov, IČO: 36497967) schválený
prenájom časti pozemku z parc. C KN 365/1 na ul. Slovenská 8 pod letnými terasami - pizzéria Família
o zábere 48 m2 a piváreň Finder o zábere 35,2 m2. Mestské zastupiteľstvo odporúčalo zotrvať na zábere
verejného priestranstva podľa „Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 118/2011 o určení
náležitostí miestnych daní).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
A. Schvaľuje.
II. Výsledky obchodných verejných súťaží na predaj nehnuteľného majetku mesta.
13. Predaj časti pozemkov v záhradkárskej lokalite Nad bývalou Športvýrobou.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku novovytvorenej parc. C KN 5262/86 vo výmere
147 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, a novovytvorenej parc. C KN 5262/87 vo výmere 43 m2,
kultúra pozemku – trvalý trávny porast, v k.ú. Bardejov, víťazovi obchodnej verejnej súťaže Ing.
Slavomírovi Kmecikovi, bytom Sama Chalupku 2808/5, 085 01 Bardejov, za kúpnu cenu 1,81 € / 1 m2.
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 3.11.2014, kúpna cena zaplatená. Podaný návrh na Okresný úrad –
katastrálny odbor v Bardejove na povolenie vkladu vlastníckeho práva.
14. Predaj pozemkov pod bufetom a vedľa bufetu na ul. Ľ. Štúra v k.ú. Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemkov parc. C KN 3696/1 vo výmere 356 m2, kultúra
pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 3696/2 vo výmere 112 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
v k.ú. Bardejov, víťazovi obchodnej verejnej súťaže Spol. KENBARD, s.r.o., Ľubochnianska 5, 080 06
Prešov, za kúpnu cenu 30.100 €.
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 03.11.2014, zmluva zverejnená dňa 03.11.2014, kúpna cena
uhradená dňa 10.11.2014, dňa 11.11.2014 podaný návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad –
katastrálny odbor v Bardejove.
III. Predaj nehnuteľností.
15. Helena Lazurová, bytom Komenského 15, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj novovytvorenej parc. C KN 1210/5 vo výmere 64 m2,
kultúra pozemku – zastavaná plocha, novovytvorenej parc. C KN 1207/4 vo výmere 48 m2, kultúra pozemku –
záhrada, novovytvorenej parc. C KN 1208/2 vo výmere 24 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
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novovytvorenej parc. C KN 1208/3 vo výmere 81 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, parc. C KN 1210/2 vo
výmere 45 m2, kultúra pozemku – záhrada, v k.ú. Dlhá Lúka, za cenu podľa znaleckého posudku.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b sa jedna o prevod majetku obce a to
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/b sa jedna o prevod majetku
mesta a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Plnenie: Dňa 3.11.2014 bola medzi Mestom Bardejov a žiadateľkou uzatvorená kúpna zmluva č.68/2013
a zároveň bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti na Okresnom úrade –
katastrálnom odbore v Bardejove.
16. Alena Holodová, Bezručova 27, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 1207/2 vo výmere 225 m2, kultúra
pozemku – záhrada, v k.ú. Dlhá Lúka, za cenu podľa znaleckého posudku.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b sa jedna o prevod majetku obce a to
pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/b sa jedna o prevod majetku
mesta a to pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.
Plnenie: Žiadateľka o kúpu pozemku bola listom zo dňa 4.11.2014 informovaná o schválení predaja
požadovaného pozemku a vyzvaná na podpis kúpnopredajnej zmluvy.
Predaj pozemkov pod obytnými blokmi v Bardejovských Kúpeľoch v k.ú. Bardejov.
17. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemkov pod obytnými blokmi v Bardejovských
Kúpeľoch, na základe zámennej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Bardejov a Lesmi SR, š.p. Námestie SNP 8,
Banská Bystrica po povolení vkladu vlastníckeho práva na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Bardejove,
pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov evidovaných na príslušných listoch vlastníctva na Okresnom
úrade, katastrálnom odbore v Bardejove.
Jedna sa o tieto pozemky:
- parc. 4160 o výmere 158 m2, zastavaná plocha, č.s. 1985, LV č. 9175,
- parc. 4161 o výmere 164 m2, zastavaná plocha, č.s. 1984, LV č. 9182,
- parc. 4163 o výmere 162 m2, zastavaná plocha, č.s. 1983, LV č. 9179,
- parc. 4164 o výmere 161 m2, zastavaná plocha, č.s. 1982, LV č. 9183,
- parc. 4167 o výmere 208 m2, zastavaná plocha, č.s. 1981, LV č. 9163,
- parc. 4168 o výmere 209 m2, zastavaná plocha, č.s. 1981, LV č. 9163,
- parc. 4170 o výmere 208 m2, zastavaná plocha, č.s. 1980, LV č. 9166,
- parc. 4171 o výmere 208 m2, zastavaná plocha, č.s. 1980, LV č. 9166.
Kúpna cena je stanovená na cenu 4,98 € / 1 m2. Ako podklad pre stanovenie ceny bolo použité
majetkovoprávne dovysporiadanie pozemkov na ul. Jesenského podľa uzn. MsZ č. 64/2010 zo dňa 9.9.2010.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa
podľa komisie správy majetku MsZ je
majetkovoprávne dovysporiadanie pozemkov pod obytnými blokmi.
Plnenie: Uznesenie bude možné zrealizovať po povolení vkladu vlastníckeho práva na Okresnom úrade –
katastrálnom odbore v Bardejove na pozemky, ktoré sú predmetom zámennej zmluvy medzi Mestom Bardejov
a Lesmi š. p. SR.
IV. Prenájom nehnuteľnosti.
18. MUDr. Jana Petrišinová, bytom kpt. Nálepku 30, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. E KN 5479/1 evidovanej na LV
č. 11832 na ul. kpt. Nálepku v k.ú. Bardejov, na dobu neurčitú, za účelom zriadenia parkovacích miest. Výmera
pozemku bude upresnená GO plánom. Parkovacie miesta budú zrealizované na náklady žiadateľky. Výška
nájomného za prenájom pozemkov za účelom parkovania vozidiel bude vo výške 50 % z vyhradzovacej
parkovacej karty na rok 2014 – 170 € / rok a 1 parkovacie miesto ( ročná výška úhrady je 340 € / rok a miesto).
Plnenie: Dňa 9.10.2014 bola medzi Mestom Bardejov a MUDr. Janou Petrišinovou uzatvorená nájomná
zmluva č. 73/2014.
19. Spoločnosť Bardejovské Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parcely E KN 5531/1 vo výmere 600
m2, časť miestnej komunikácie pred hotelom MINERÁL v Bard. Kúpeľoch z dôvodu zriadenia staveniska
počas rekonštrukcie objektu, na dobu určitú do 31.12.2015 za symbolické nájomné 1 €.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je prenájom
pozemku vo vlastníctve Mesta Bardejov za účelom jeho oplotenia počas doby rekonštrukcie hotela Minerál
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v Bardejovských Kúpeľoch na základe stavebného povolenia č. ŽP 2013/01477 zo dňa 29.7.2013, ako aj
zabezpečenie bezpečnosti kúpeľných hostí a návštevníkov kúpeľov.
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený dňa 3.9.2014 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v
37. týždni.
Plnenie: Dňa 30.10.2014 bola medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Bardejovské Kúpele a.s. uzatvorená
nájomná zmluva č. 80/2014 na dobu určitú do 31.12.2015.
20. Ľudovit Školek, Gorlická 6, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 1986 pod pripravovaným
balkónom k bytu č. 26, na prízemí v obytnom bloku G2, vo vchode č. 4, na ul. Wolkerovej, č.s. 589, v k.ú.
Bardejov, za účelom zriadenia balkóna. Podľa predloženej situácie navrhovaný balkón bude realizovaný v línií
už s jestvujúcimi balkónmi o rozmeroch 8,88 m x 1,70 m = 15,096 m2. Výška nájomného je 0,10 €/m2 a rok.
Nájom sa uzatvára na dobu neurčitú, s tým že nájom za 10 rokov zaplatí vopred po uzatvorení nájomnej zmluvy.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je výstavba balkóna k bytu žiadateľa.
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený dňa 10.9.2014 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v
38. týždni.
Plnenie: Nájomná zmluva uzatvorená dňa 09.10.2014, nájomné zaplatené dňa 17.10.2014.
21. Jozef Olšanský, Duklianska 19/a, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 1163/2 vo výmere 44 m2
na dobu neurčitú za účelom umiestnenia predajného stánku na predaj kvetov, za nájomné vo výške 3,06 € / 1 m2
ročne.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je pokračovanie v poskytovaní služieb občanom – predaj
kvetov.
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený dňa 10.9.2014 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v
38. týždni.
Plnenie: Nájomná zmluva uzatvorená dňa 10.10.2014. Nájomné zaplatené dňa 13.10.2014.
Prenájom nehnuteľností - pozemkov na výkon práva poľovníctva.
22. Poľovnícke združenie KAMENEC Bardejov, v zastúpení Jozefom Knapíkom, predsedom PZ, bytom
Pod Kútmi 29, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov v k.ú. Dlhá
Lúka na výkon práva poľovníctva Poľovníckemu združeniu KAMENEC Bardejov, v zastúpení Jozefom
Knapíkom, predsedom PZ, bytom Pod Kútmi 29, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov, v uznanom Poľovnom revíri
„Kamenec Zborov“ v zmysle zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z. v platnom znení, na obdobie 15 rokov odo
dňa jej podpísania zmluvnými stranami, účinnosť podľa § 14 ods. 3 písm. g) dňom jej zaevidovania na
Pozemkovom a lesnom odbore Okresného úradu Bardejov. Náhrada za užívanie poľovného revíru sa určí na
základe sadzobníka na výpočet náhrad za poľovné pozemky pre hlavné druhy lovnej zveri za 1 ha ročne (príloha
č. 2 k zákonu č. 274/2009 Z.z.).
Pozemky parcely: C KN: 1181/3, 1181/4, 1182/6, 1182/7, E KN: 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390,
1391, 1392, 1393, 1442, 1515, 1517, 1523, 1526, 1530, 1548, 1551, 1558, 1559, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622,
1698, 1720, 1742, 1774, 1793, 1794, 1795, 1798, 1806, 1817, 1828, 1869, 1870, 1885, 1886, 1894, 1905, 1916,
1927, 1935, 1938, 1956, 1957, 1961, 1962, 1977, 1978, 1990, 2007, 2018, 2020, 2035, 2036, 2037, 2046, 2047,
2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2080, 2081, 2123.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je prenájom
pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov na výkon práva poľovníctva Poľovníckemu združeniu KAMENEC
Bardejov, v zastúpení Jozefom Knapíkom, predsedom PZ, bytom Pod Kútmi 29, Dlhá Lúka, 085 01
Bardejov, v uznanom Poľovnom revíri „Kamenec Zborov“ v zmysle zákona o poľovníctve č. 274/2009 Z.z.
v platnom znení, na obdobie 15 rokov odo dňa jej podpísania zmluvnými stranami, účinnosť podľa § 14 ods. 3
písm. g) dňom jej zaevidovania na Pozemkovom a lesnom odbore Okresného úradu Bardejov. Náhrada za
užívanie poľovného revíru sa určí na základe sadzobníka na výpočet náhrad za poľovné pozemky pre hlavné
druhy lovnej zveri za 1 ha ročne (príloha č. 2 k zákonu č. 274/2009 Z.z.). Okrem pozemkov vo vlastníctve mesta
sa v poľovnom revíri nachádzajú aj pozemky vo vlastníctve fyzických osôb, s ktorými má PZ uzatvorené
nájomné zmluvy.
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený dňa 3.9.2014 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v
37. týždni.
Plnenie: Nájomná zmluva medzi Poľovníckym združením Kamenec Zborov a prenajímateľom poľovných
pozemkov, v ktorom má Mesto Bardejov minoritné zastúpenie, bola uzatvorená dňa 19.5.2014.
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V. Zámena nehnuteľností.
23. Ioan Kornelij Komanický a manž. Mária Komanická rod. Cingeľová, Wolkerova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje rozšírenie zámeny nehnuteľností a to o odvodňovací rigol.
Zámena pozemkov novovytvorenej parc. C KN 4643/20 vo výmere 51 m2, zastavaná plocha, novovytvorenej
parc. C KN 4643/21 vo výmere 57 m2, zastavaná plocha, novovytvorenej parc. C KN 6466/2 vo výmere 4 m2,
zastavaná plocha, doteraz vo vlastníctve Mesta Bardejov, za pozemok parc. C KN 4638/3 vo výmere 21 m2,
ostatná plocha, novovytvorenej parc. C KN 4639/2 vo výmere 18 m2, ostatná plocha, doteraz vo vlastníctve:
Komanický Ioan Kornelij a Mária Komanická r. Cingeľová, Wolkerova 7, Bardejov.
Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov podľa znaleckého posudku č. 75/2013 je
384,16 €.
Všeobecná hodnota pozemkov a odvodňovacieho rigolu vo vlastníctve: Komanický Ioan Kornelij
a Mária Komanická r. Cingeľová, Wolkerova 7, Bardejov, podľa znaleckého posudku č. 79/2014 je 390 €.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa
podľa komisie správy majetku MsZ je
majetkovoprávne dovysporiadanie užívaných parciel, zriadenie lepšieho prístupu na pozemok a k rekreačnej
chate vo vlastníctve Jozefa Tokarčíka a manž. Márie, bytom Bardejov – Mihaľov č. 5192, nadobudnutie
odvodňovacieho rigolu do vlastníctva Mesta Bardejov.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený dňa 10.9.2014 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v
38. týždni.
Plnenie: Zámenná zmluva medzi Mestom Bardejov a Ioanom Kornelijom Komanickým bola uzatvorená dňa
15.10.201. Návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad – katastrálny odbor v Bardejove podaný dňa
16.10.2014.
VI. Odkúpenie nehnuteľnosti.
24. QUEEN INVESTMENT s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36040312
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. C KN 3440/2 vo výmere 563 m2,
kultúra pozemku – zastavané plochy a nádvoria, evidovaného na LV č. 15712 vo vlastníctve QUEEN
INVESTMENT s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36040312, do vlastníctva Mesta Bardejov za
kúpnu cenu 1 €, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 09.10.2014, vklad vlastníckeho práva povolený dňa 29.10.2014
Rozhodnutím Okresného úradu – katastrálneho odboru v Bardejove.
VII. Zriadenie vecného bremena.
25. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena za 1 € na pozemkoch vo vlastníctve
mesta a to parc.: C KN 4869/389, C KN 4869/387, C KN 4869/190, C KN 4869/201, C KN 4869/367 a C KN
4869/385 - spoluvlastnícky podiel mesta v parcele 7/36, v k.ú. Bardejov, za účelom realizácie stavby
„Bardejov, ul. Homolkova – prepojenie vodovodu II. etapa“.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je prenájom pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov
v k. ú. Bardejov za účelom realizácie stavby „Bardejov, ul. Homolkova – prepojenie vodovodu II. etapa“.
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zriadenie vecného bremena z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 3.9.2014 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači
Bardejovské novosti v 37. týždni.
Plnenie: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola dňa 4.11.2014 podpísaná a dňa
05.11.2014 bola zverejnená na webe mesta. Konečná zmluva o zriadení vecného bremena bude uzatvorená až
po zrealizovaní stavby a presnom zameraní v teréne.
26. Spoločnosť HASAG s.r.o, ul. Gorlická 13, Bardejov, IČO: 465 64 72
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na časti pozemku parc. E
KN 5152/1 a E KN 5152/1 v k.ú. Bardejov po predložení GO plánu na porealizačné zameranie. Výška odplaty za
zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom.
Plnenie: Zástupca spoločnosti Hasag s.r.o. bol na odd. SM MsÚ dňa 10.10.2014 osobne informovaný o
prijatom uznesení a vyzvaný na doloženie porealizačného zamerania, ako aj ďalších podkladov potrebných
k zriadeniu odplatného vecného bremena.
27. Ing. Alexander Sulin, bytom Gróner 8A, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove udeľuje súhlas na zriadenie práva prechodu peši a prejazdom motorovým
vozidlom cez pozemok – časť parc. E KN 2624/1 v rozsahu vyznačenom v snímku z katastrálnej mapy, bez
zápisu do katastra nehnuteľností.
Plnenie: Žiadateľ o kúpu pozemku bol listom zo dňa 3.10.2014 informovaný o prijatom uznesení MsZ
a schválení práva prechodu na pozemok.
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VIII. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy MsÚ –
oddeleniu správy majetku v Bardejove.
28. Odúčtovanie stavby – „Rekonštrukcia objektu Severná bašta – výmena strešnej krytiny“.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta podľa
zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy oddeleniu správy majetku MsÚ Bardejov.
Hodnota odovzdávaného majetku:
Dotácia z MF SR: 14 778,00 €
O výšku zhodnotenia majetku je potrebné navýšiť hodnotu objektu Severnej bašty , zaradiť do majetku mesta
a odovzdať do správy MsÚ, oddeleniu správy majetku, nakoľko uvedený objekt je evidovaný na karte oddelenia
správy majetku.
Plnenie: Protokol z odovzdania a prevzatia číslo 18/2014 zo dňa 10.10.2014.
IX. Zaradenie investičných nákladov do majetku mesta a následné zverenie do správy Bardejovskému
podniku služieb, BAPOS m.p., Bardejov, Štefánikova 786, Bardejov.
29. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie investičných nákladov do majetku mesta podľa
zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova
786, Bardejov.
V súlade s uzatvorenou Nájomnou zmluvou číslo 36/2012, Majet. 230/2012G na „Futbalový štadión
a letné kúpalisko s príslušenstvom“ v správe m.p. Bapos Bardejov a v nájme Partizán BardejovObčianske združenie, Družstevná č. 1 Bardejov, bolo zrealizované Technické zhodnotenie majetku a to
nájomcom Partizán Bardejov – Občianske združenie v súlade s bodom čl. VIII , bod 1– Nájomnej zmluvy Technické zhodnotenie predmetu nájmu.
BAPOS, m.p. Bardejov - správca majetku, ako prenajímateľ, predložil dňa 22.5.2014 Zápis
z preberacieho konania zrealizovaných investičných akcií na Mestskom štadióne, vrátane faktúr s prehľadom
rozpočtových cenových položiek a Dohodu o vzájomnom započítaní pohľadávok na zrealizované investičné
akcie, podpísanú prenajímateľom a správcom m.p. Bapos a nájomcom Partizán Bardejov – Občianske združenie.
Jedná sa o nasledujúce investície:
1.Rekonštrukcia sociálnych zariadení vo vnútri objektu štadióna - kabína hostia a domáci, a rekonštrukcia
sociálnych zariadení pre verejnosť( čl. VIII, bod 1 NZ.
Práce boli zrealizované v roku 2012 ( plán realizácie podľa čl. VIII, bod 1 NZ: 2012 )
Hodnota investičnej akcie:
- 14 045,59 € s DPH
- 11 236,47 bez DPH
2. Výmena poškodených okien na objekte štadióna za plastové okna. ( čl. VIII, bod 1 NZ )
Práce boli zrealizované v roku 2012, ( plán realizácie podľa čl. VIII, bod 1 NZ : 2013 -2014 )
Hodnota investičnej akcie:
- 5 930,92 € s DPH
- 4 744,74 bez DPH
3. Rekonštrukcia fasády objektu štadióna – tribúny vrátane malieb ( čl. VIII, bod 1 NZ ).
Práce boli zrealizované v roku 2012, ( plán realizácie podľa čl. VIII, bod 1 NZ : 2016 )
Hodnota investičnej akcie:
- 33 141,01 € s DPH
- 26 512,81 € bez DPH
4. Presun Toboganu z kúpaliska Bardejovské Kúpele na kúpalisko v areáli štadióna ( čl. VIII, bod 1 NZ ).
Práce boli zrealizované v roku 2013 ( plán realizácie podľa čl. VIII, bod 1 NZ : 2013 -2014 )
Náklady na demontáž, prevoz a zabudovanie Toboganu na štadión:
- 639,96 € s DPH
- 511,97 € bez DPH
Zrealizované investičné akcie za obdobie od roku 2012 do roku 2013:
Celkom: 53 757,48 € s DPH
43 005,99 € bez DPH
Technické zhodnotenie predmetu nájmu zrealizované nájomcom Partizán Bardejov – Občianske združenie
podľa čl. VIII NZ v celkovej hodnote 53 757,48 €, bude účtovať Nájomca v zmysle platných právnych
predpisov a bude vykonávať odpisy.
Technické zhodnotenie predmetu nájmu bude po započítaní vlastníctvom mesta.
Mesto a Nájomca si nájomné započítajú s cenou technického zhodnotenia, ktorú nájomca vynaložil na technické
zhodnotenie.
Plnenie: Protokol z odovzdania a prevzatia technického zhodnotenia číslo 17/2014 zo dňa 16.10.2014 zaslaný
všetkým zainteresovaným.
X. Súhlas s osadením telekomunikačných optických rozvodových bodov na ul. Stöcklovej v pozemku vo
vlastníctve mesta.
30. MsÚ – odd. výstavby Bardejov
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Mestské zastupiteľstvo v Bardejove udeľuje spol. Proxis súhlas na osadenie telekomunikačných optických
rozvodových bodov na ul. Stöcklovej v pozemku vo vlastníctve mesta za odplatu podľa znaleckého posudku
s týmito podmienkami – po výkopoch upraviť terén, predložiť porealizačné zameranie, podľa porealizačného
zamerania podpísať nájomnú zmluvu na ulici Stöcklova a nájomnú zmluvu v súlade s Rozhodnutím o umiestnení
líniovej stavby „Telekomunikačné rozvody optickým káblom mesta Bardejov II.“ č. ŽP 2013/02560 zo dňa
07.06.2013.
Plnenie: Dňa 08.10.2014 písomne bolo oznámené žiadateľovi oddeleniu výstavby MsÚ o udelení súhlasu pre
osadenie telekomunikačných rozvodových bodov na ul. Stöcklovej pre spol PROXIS spolu s uzn. MsZ číslo
75/2014 a na vedomie dané spol. PROXIS.
XI. Technické zhodnotenie majetku mesta a následný zápočet s nájomným v objekte SOS Bard. Kúpele.
31. Spoločnosť Bardejovské Kúpele a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje výmenu vonkajšej presklenej steny na prenajatých nebytových
priestoroch Bowling baru, v objekte SOS Bard. Kúpele. Náklady za technické zhodnotenie majetku mesta bude
započítané s nájomným za prenájom nebytových priestorov. Spoločnosť Bardejovské Kúpele a.s., predložila
celkový rozpočet nákladov technického zhodnotenia. Rozpočet pozostáva z troch hlavných položiek:
1. Montáž okien a dverí (materiál a inštalačné práce)
Cena celkom s DPH
4 158,77 €
Cena celkom bez DPH
3 465,64 €
2. Podmurovka okien (materiál)
Cena celkom s DPH
2 344,95 €
Cena celkom bez DPH
1 875,95 €
3. Demontáž pôvodných okien a dverí (práca) – nie sú platcami DPH
Cena celkom
576,00 €
Náklady celkom s DPH (vrátane neplatcov DPH)
Náklady celkom s DPH (bez platcov DPH)
Náklady bez DPH (bez neplatcov DPH)

7 079,72 €
6 503,72 €
5 341,59 €.

Bardejovské Kúpele a.s. má s Mestom Bardejov uzatvorenú NZ č.3249/2005, pričom v r. 2005
zhodnotila prenajaté priestory v celkovej výške 54 282,80 €, ktoré sú započítavané s nájomným podľa dohody
v podiele 50 %. Celkový ročný nájom je 11 359,32 €, z čoho akciová spoločnosť platí mestu 5 679,48 €.
Platnosť dohody o zápočte končí v januári 2015. Po výmene presklennej steny bude uzatvorená nová zápočtová
dohoda.
Plnenie: Žiadateľ o výmenu vonkajšej presklennej steny v prenajatých priestoroch SOS Bardejovské Kúpele
bol listom zo dňa 26.9.2014 informovaný o prijatom uznesení MsZ a schválení predloženého rozpočtu
rekonštrukcie časti objektu.
XII. Doplnenie a zmena uznesenia MsZ č. 118/2009 zo dňa 17.12.2009, bod A.III.-8.
32. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie a zmenu uznesenia MsZ č. 118/2009 zo dňa
17.12.2009, v bode A.III.-8.
V roku 2009 Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 118/2009 zo dňa 17.12.2009 schválilo
zámenu pozemkov medzi Mestom Bardejov a Lesmi SR š.p., Banská Bystrica. Z rôznych dôvodov, napr.
legislatíva, personálne zmeny po voľbách a pod., nebolo toto uznesenie doteraz zrealizované.
Na základe novelizovaného zákona o lesoch s účinnosťou od 1.7.2014, je potrebné dopĺniť vyššie
uvedené uznesenie o predmet zámeny.
Predmet zámeny pozemkov medzi Mestom Bardejov a Lesmi SR, š.p., Námestie SNP 8, Banská
Bystrica, sa mení a dopĺňa takto:
Mesto Bardejov je vlastníkom nižšie uvedených pozemkov v k.ú. Bardejov evidovaných na LV č. 11832
- parc. C KN 4272/38 vo výmere 201 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 4272/39 vo výmere 543 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 4256/7 vo výmere 135 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 4256/9 vo výmere 140 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 4256/11 vo výmere 2081 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 4256/14 vo výmere 343 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 4256/4 vo výmere 4097 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 4256/5 vo výmere 165 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 4272/41 vo výmere 816 m2, zastavaná plocha,
- časť pozemku z parc. E KN 5670/1 vo výmere cca 1200 m2, vodná plocha, výmera bude upresn. GO plánom,
- parc. E KN 5670/5 vo výmere 1933 m2, vodná plocha,
- parc. E KN 5670/8 vo výmere 724 m2, vodná plocha,
- parc. E KN 5237/1 vo výmere 16490 m2, lesný pozemok.
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Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica sú vlastníkmi nižšie uvedených pozemkov v k.ú. Bardejov
na LV č. 569
- parc. C KN 4157/15 o výmere 1848 m2, ostatná plocha,
- parc. C KN 4157/18 o výmere 196 m2, ostatná plocha,
- parc. 4160 o výmere 158 m2, zastavaná plocha,
- parc. 4161 o výmere 164 m2, zastavaná plocha,
- parc. 4163 o výmere 162 m2, zastavaná plocha,
- parc. 4164 o výmere 161 m2, zastavaná plocha,
- parc. 4167 o výmere 208 m2, zastavaná plocha,
- parc. 4168 o výmere 209 m2, zastavaná plocha,
- parc. 4170 o výmere 208 m2, zastavaná plocha,
- parc. 4171 o výmere 208 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 434/6 vo výmere 570 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 434/7 vo výmere 44 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 434/8 vo výmere 11 m2, zastavaná plocha,
- parc. C KN 4157/16 vo výmere 80 m2, ostatná plocha,
- parc. C KN 4157/17 vo výmere 134 m2, ostatná plocha,
v k.ú. Dlhá Lúka, evidované na LV č. 1870
- parc. C KN 721/7 vo výmere 1545 m2, ostatná plocha,
- parc. C KN 721/11 vo výmere 22 m2, zastavaná plocha.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa
podľa komisie správy majetku MsZ je
majetkovoprávne dovysporiadanie užívaných pozemkov.
Zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený dňa 10.9.2014 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti v
39. týždni.
Plnenie: Zámenná zmluva uzatvorená dňa 17.10.2014.
XIII. Zrušenie nájomnej zmluvy.
33. Kynologický klub Bardejov, Pri Starej Tehelni, 085 01 Bardejov
a/ Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje ukončenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Bardejov, ako
prenajímateľom a Kynologickým klubom Bardejov, Pri Starej Tehelni, 085 01 Bardejov, ako nájomcom,
dohodou ku dňu 31.8.2014.
b/ Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 3698/1 a to podľa GO
plánu č. 34516476-II/2004 zo dňa 26.5.2014 a podľa priloženého náčrtu časť parc. C KN 3698/9 vo výmere
5795 m2 v k.ú. Bardejov, na dobu určitú do doby, pokiaľ Mesto Bardejov nevyhlási obchodnú verejnú súťaž na
predaj predmetných pozemkov.
Plnenie: Nájomná zmluva uzatvorená dňa 20.10.2014.
B. Neschvaľuje.
I. Predaj nehnuteľností.
34. Spoločnosť SLOVPROPERTY s.r.o., Ťačevská 43, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemkov z parc. C KN 5122/2, z parc. C KN
5149/5 a z parc. C KN 5167/103, druh pozemkov – zastavané plochy a nádvoria, ktoré sa nachádzajú na sídl.
Vinbarg v k.ú. Bardejov, na výstavbu garáží.
Plnenie: Žiadateľ o kúpu pozemku bol listom zo dňa 26.9.2014 informovaný o prijatom uznesení MsZ
a neschválení predmetu žiadosti.
35. Ing. Marián Adamišín, Kukorelliho 75, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 516/6 vo výmere 188 m2, kultúra
pozemku - záhrada, za obytnými blokmi na ul. Přerovská v k.ú. Bardejov, za účelom zriadenia rekreačnej
záhradky.
Plnenie: Žiadateľ o kúpu pozemku bol listom zo dňa 26.9.2014 informovaný o prijatom uznesení MsZ
a neschválení predmetu žiadosti.
36. Spoločnosť TRUDIČ s.r.o., Partizánska 2635, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 1032/7 vo výmere 174 m2, kultúra
pozemku – ostatná plocha, a časti pozemku z parc. C KN 1032/5 pri reštaurácii Astra v Bardejove, za účelom
zriadenia parkovacích miest a letnej terasy.
Plnenie: Žiadateľ o kúpu pozemku bol listom zo dňa 26.9.2014 informovaný o prijatom uznesení MsZ
a neschválení predmetu žiadosti.
37. Spoločnosť RENT – INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, 080 01 Prešov a Ing. arch. Viliam
Holeva, Pod Šibeňou horou 1634/54, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemkov parc. C KN 888/3 a parc. C KN 896/5 v k.ú.
Bardejov do podielového spoluvlastníctva žiadateľom, každému po 1/2, za navrhovanú kúpnu cenu 20 € / 1 m2.
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Plnenie: Žiadatelia o kúpu pozemkov boli listom zo dňa 3.10.2014 informovaní o prijatom uznesení MsZ
a neschválení predmetu žiadosti.
38. Spoločnosť TRONUS, s.r.o., ul. Hurbanova 670/22, 085 01 Bardejov, IČO: 36495 981
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 2625/1 (časť C KN 4307/7)
vo veľkosti 16 m x 30 m, cca 480 m2, na Bardejovskom Mihaľove pri zástavke MHD, za účelom vybudovania
náhradného parkovacieho miesta. Podľa zákona o lesoch č. 326/2005 Z.z. v platnom znení a zákona č. 180/1995
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení, nemôže na základe právneho
úkonu vzniknúť rozdelením pozemok menší ako 5000 m2, ak ide o lesný pozemok.
Plnenie: Žiadateľ o kúpu pozemku bol listom zo dňa 26.9.2014 informovaný o prijatom uznesení MsZ
a neschválení predmetu žiadosti.
II. Zámenu nehnuteľností.
39. Štefan Sosenko, ul. Janka Matušku 10, 085 01 Bardejov,
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje zámenu nehnuteľností a to parc.C KN 3638/163 vo výmere
147 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, ktorá je vo vlastníctve mesta, za parcelu E KN 4463/2 vo výmere
56 m2, kultúra pozemku – orná pôda, v ktorej má žiadateľ spoluvlastnícky podiel 1/15 – inu ( 1/15 – ina
z výmery 56 m2 činí 3,73 m2).
Plnenie: Žiadateľ o zámenu pozemkov bol listom zo dňa 9.10.2014 informovaný o prijatom uznesení MsZ
a neschválení predmetu žiadosti.

Ing. Ján Mochnacký
vedúci oddelenia
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4/
Prehľad nesplnených uznesení MsZ za rok 2014
V zmysle Čl. XI. bod 3/ Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove hlavný
kontrolór mesta na prvom riadnom rokovaní MsZ v kalendárnom roku predkladá všetky nesplnené
uznesenia za predchádzajúci kalendárny rok (viď tabuľka).

Počet prijatých uznesení
za rok 2014

Počet nesplnených
uznesení

85

0

Z celkového počtu 85 prijatých uznesení MsZ v roku 2014 bolo 9 uznesení v plnení, z týchto
uznesení sú 3 uznesenia splnené a 6 uznesení ostalo naďalej v plnení.
Uznesenia, ktoré ostali v plnení:
- uzn. č. 2/2014-M zo dňa 23.1.2014 Nakladanie s majetkom mesta (príloha č. 1/a: splnené,
príloha č.1/b: v plnení 1 úloha),
nositeľ úlohy: odd. SM,
- uzn. č. 18/2014 zo dňa 27.3.2014, časť A/1 Nakladanie s majetkom mesta (príloha č. 1/a: v plnení
1 úloha, príloha č. 1/b: splnené),
nositeľ úlohy: odd. SM,
- uzn. č. 32/2014-M zo dňa 29.4.2014 Nakladanie s majetkom mesta (príloha č. 1: v plnení 2 úlohy),
nositeľ úlohy: odd. SM,
- uzn. č. 44/2014 zo dňa 26. 6. 2014, časť A/2, 3 Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta
a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2014, časť A/2 Prijatie úveru vo výške maximálne
1 300 000,- Eur na financovanie investičných aktivít mesta, grantov a projektov, časť A/3
Vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 300 000,- Eur,
nositeľ úlohy: odd. ekonomiky
- uzn.č.48/2014 zo dňa 26.6.2014 Nakladanie s majetkom mesta (príloha č. 1/a: splnené,
príloha č.1/b v plnení 1 úloha)
- uzn. č. 75/2014 zo dňa 25.9.2014, Nakladanie s majetkom mesta (príloha č. 1: v plnení 2 úlohy)
nositeľ úlohy: odd. SM,

V Bardejove dňa 9.12.2014

Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta
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