MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 8/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Informácia o kontrole plnenia uznesení MsZ

A/

berie na vedomie
1. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o kontrole plnenia uznesení MsZ č.
80-99/2016.
2. Informáciu hlavného kontrolóra mesta o nesplnených uzneseniach prijatých
MsZ za rok 2016.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 9/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra

A/

berie na vedomie
1. Správu o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra za obdobie november december 2016.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 10/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za rok 2016

A/

schvaľuje
1. Hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 30 % zo súčtu mesačných platov za
rok 2016.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 11/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

A/

schvaľuje
1. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č.11/2017 zo dňa 30.3.2017
Správca: BARDBYT, s. r. o.

Typ
(nájom,
P.č.
podnájom)

Lokalita

1.

Nájom
nebytových
priestrov

Kino
Žriedlo,
Bardejovské
Kúpele

2.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 39
prízemie

3.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 21
dvorná časť

4.

Nájom
nebytových
priestrov

5.

Podnájom
nebytových
priestrov

1.
2.
3.
4.

Radničné
námestie 35
Kino
Žriedlo,
Bardejovské
Kúpele

Celková
výmera

Cena v
€/m2/rok

Účel podnájmu

Plnenie
uznesenia

predajňa odevov a
textilu

Od 1.4.2017

Logica
Packaging s.r.o.,
Tehelná 1/1138,
085 01 Bardejov

predajňa parfumov a
hodiniek

Od 1.2.2017

Helena
Franeková,
Tarnov 106, 086
01 Rokytov

kancelárie

Od 1.2.2017

199,85 m²

ako
u pôvodnej
zmluvy

BARZEL, s.r.o.,
Laca
Novomeského
2630/13, 085 01
Bardejov

rýchle
občerstvenie,kaviareň,
cukráreň

Od 1.4.2017

1 m²

8,30,-

Moniku Ilčíkovú,
Hrabovo 715,
985 01 Kalinovo.

umiestnenie
mincového automatu

Od 1.4.2017

VK 55,-

36 m²

VK 70,-

45,57 m²

50,27 m²

170,95 rok

Nájomca
Eva Kundrová,
Pod Papierňou
53, 085 01
Bardejov.

Výberové konanie 13.12.2016
Výberové konanie 14.12.2016
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 108/2011 zo dňa 15.12.2011
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012
v bode 1, (zahájenie činnosti spol. s.r.o.)

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 12/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta

A/

schvaľuje
1. Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha č. 1 k uzneseniu mestského zastupiteľstva č. 12/2017 zo dňa 30.3.2017.
A. Schvaľuje.
I. Predaj nehnuteľností.
1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského č. 50, Košice
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje podľa GO plánu č. 36/2016 zo dňa 1.7.2016 predaj
pozemku novovytvorenej parc. C KN 4262/70 o výmere 56 m2, zastavaná plocha, za kúpnu cenu
stanovenú podľa znaleckého posudku č. 46/2016 vo výške 640 € s DPH, za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pre stavbu: „UNIMO bunka a podzemný objekt –
armatúrna šachta“.
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 pre stavbu „UNIMO bunka a podzemný objekt – armatúrna
šachta“.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
2.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice je investorom stavby „Zásobovanie pitnou
vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Horná Topľa“. Na predmetnú stavbu bolo Obvodným
úradom životného prostredia v Bardejove vydané stavebné povolenie pod č. ŽP – 4/2010/00019-011
Hs zo dňa 9.7.2010 a právoplatné zo dňa 12.8.2010.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje
predaj pozemkov pod prečerpávacími
stavbami vody podľa nižšie uvedených GO plánov:
1. Podľa GO plánu č. 43891543-109/2015 zo dňa 29.10.2015 predaj dielu 2 o výmere 1 m2 z parc. C
KN 4276/15, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN 4276/28, dielu 3 o výmere 4 m2 z parc. C KN 2384/10,
ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 2384/16, za cenu podľa znaleckého posudku č. 44/2016,
spolu vo výške 67,50 € s DPH.
2. Podľa GO plánu č. 43891543-110/2015 zo dňa 28.10.2015 predaj novovytvorenej parcely C KN
2420/2 o výmere 10 m2, zastavaná plocha a nádvorie, za cenu podľa znaleckého posudku č.
44/2016 vo výške 151,90 € s DPH.
3. Podľa GO plánu č. 43891543-111/2015 zo dňa 27.10.2015 predaj novovytvorenej parcely C KN
2664/5 o výmere 9 m2, zastavaná plocha a nádvorie, za cenu podľa znaleckého posudku č. 44/2016 vo
výške 136,71 € s DPH.
4. Podľa GO plánu č. 43891543-96/2015 zo dňa 30.09.2015 predaj novovytvorenej parcely C KN
5956/7 o výmere 9 m2, zastavaná plocha a nádvorie, za cenu podľa znaleckého posudku č. 44/2016 vo
výške 95,85 € s DPH.
Kúpna cena spolu je vo výške 451,96 €.
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
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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 pod prečerpávacími stavbami vody.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
3. Daniel Rimarčík, Pri štadióne 25, Bard. Nová Ves
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 495/3 o výmere
cca 36 – 50 m2, za cenu podľa znaleckého posudku č. 125/2016 zo dňa 20.12.2016 a to vo výške 27 €
/ 1 m2 + 10 %, t.j. 29,70 € / 1 m2. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Stanovisko oddelenia ŽP
MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný
k 31.12.2014. Parcela C KN 495/3 v k.ú. Bardejovská Nová Ves bola vymedzená na plochy verejného
dopravného a technického vybavenia – parkovisko. ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa
13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom do r. 2025.
Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, neodporúča odpredaj časti mestského pozemku parc. C KN 495/3 v k.ú.
Bardejovská Nová Ves z dôvodu toho, že žiadateľ neuviedol zámer využiteľnosti daného pozemku,
ako aj z dôvodu toho, že uvedený priestor môže byť v budúcnosti využitý pre prípadnú výstavbu
parkovacích plôch.
Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, Bardejov:
V rámci dlhodobej perspektívy neodporúča predaj predmetnej časti pozemku (v prípade potreby by
na tejto parcele bolo možné rozšíriť parkovacie plochy slúžiace pre Hospic, resp. futbalový štadión).
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
odkúpenie pozemku vedľa rodinného domu za účelom jeho zveľadenia.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
4. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 2665/5 vo výmere 643
m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, formou
obchodnej verejnej súťaže. Najnižšie požadovaná kúpna cena podľa znaleckého posudku č. 51/2016
zo dňa 21.11.2016 je vo výške 12,82 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 14,10 € / 1 m2.
Stanovisko oddelenia ŽP
MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný
k 31.12.2014. Podľa tejto ÚPD je zakreslená časť parcely C KN 2665/5 v k .ú. Bardejov vedené
v plochách pre ÚZEMIE ZÁKLADNEJ A VYŠŠEJ OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
a/ územie slúži:
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- pre umiestnenie spravidla rozsiahlejších špecializovaných zariadení občianskej vybavenosti
verejného charakteru, buď prislúchajúcej jednotlivým územným celkom, alebo celomestského až
nadmestského významu v upresnení podľa konkrétneho urbanistického návrhu
b/ na území je prípustné umiestňovať:
- koncentrované zariadenie maloobchodu, verejných služieb a verejného stravovania
- zariadenia sociálnej starostlivosti, školstva a zdravotníctva
- zariadenia kultúry a verejnej administratívy
- byty pohotovostné, služobné a byty majiteľov zariadení
- hromadné garáže a parkoviská slúžiace pre majiteľov a návštevníkov zariadení
- športové a rekreačné zariadenia, ak súvisia s hlavnou funkciou územia
c/ ostatné funkcie/ činnosti sú neprípustné
Cez pozemok je vedená kanalizačná prípojka (podľa PD „Senior klub – Bardejovská Zábava).
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do roku 2025.
Mestský úrad – oddelenie
Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ:
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie, v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, k predloženej žiadosti zaujíma nasledovné stanovisko:
Prístup pre Jána Šoltisa vlastníka pozemku parc. C KN 2665/4 v k.ú. Bardejov je zabezpečený.
Ján Šoltis, bytom Komárov 83, 086 11 Hrabovec, požiadal o odkúpenie časti pozemku z
parcely E KN 5680/3, vo vlastníctve mesta o veľkosti cca 618 m2, ktorá hraničí s jeho pozemkom
parc. C KN 2665/4 v k.ú. Bardejov. Dôvodom odkúpenia je zlepšenie prístupu na vlastný pozemok.
Podľa spracovaného GO plánu na zameranie rozostavanej budovy Senior sa jedna o predaj
z parc. E KN 5599/1 – LV č. 11832, diel 1 vo výmere 88 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN 2665/5,
z parc. E KN 5680/3 – LV č. 11832, diel 2 vo výmere 523 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN
2665/5, z parc. E KN 2766/6 – LV č. 11832, diel 3 vo výmere 32 m2, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN
2665/5. Parcela C KN 2665/5 má spolu výmeru 643 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha.
Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva a mestská rada odporúčali priamy predaj
pozemku za cenu podľa znaleckého posudku č. 51/2016 zo dňa 21.11.2016 vo výške 12,82 € / 1 m2 +
10 % so zverejnením.
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 zbytkovej plochy užívaného pozemku na Bardejovskej Zábave.
Mesto Bardejov tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov
zverejnilo dňa 2.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači
Bardejovské novosti v 10. týždni.
Počas doby zverejnenia pred rokovaním mestského zastupiteľstva, bola dňa 29.3.2017
zaevidovaná žiadosť spoločnosti GEPI s.r.o., Kľušov 317, 086 22 Kľušov, IČO: 50 210 050,
o odkúpenie pozemku parc. C KN 2665/5 vo výmere 643 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov. Za odkúpenie pozemku ponúka kúpnu cenu 15 € / 1 m2.
V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, mestské zastupiteľstvo
schválilo predaj predmetnej parcely formou obchodnej verejnej súťaže za najnižšie požadovanú
kúpnu cenu 14,10 € / 1 m2.
5. Kornélia Galejczuk, Štefánikova 40, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parcely E KN 3512/2
v podiele 1/2 , za cenu podľa znaleckého posudku č. 28/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 26 € / 1 m2 +
10 %, t.j. 28,60 € / 1 m2. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom spolu so schváleným
predajom časti pozemku p. Matúšovi Hanuščákovi.
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Stanovisko oddelenia ŽP
MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný
k 31.12.2014. Podľa ÚPN M Bardejov je zakreslená časť parcely E KN 3512/2 vedená v plochách
pre stabilizované ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA NÍZKOPODLAŽNÉ
a/ Ú z e m i e s l ú ž i :
-výlučne pre bývanie
b/ n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t ň o v a ť :
-rodinné domy vo voľnej alebo skupinovej zástavbe s pomocnými objektami domového príslušenstva
-maloobchodné a stravovacie zariadenia rodinného typu, slúžiace pre bývanie penziónového charakteru
s neverejným stravovaním,
-nenáročné športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohto územia,
-nerušiace živnostenské prevádzky, pokiaľ nie sú remeselného charakteru
c/ – ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do r. 2025.
Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti z mestského pozemku
z parc. E KN 3512/2 na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov.
Stanovisko Východoslovenskej vodárenskej spoločnosto, a.s., Bardejov: Dňa 15.8.2016
bolo zaslané e-mailom stanovisko Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Bardejov:
Stanovisko z našej strany sa oddialilo, nakoľko naše vedenie v tejto veci riešilo ešte inú variantu.
Týmto Vám ale dávam vedieť, že k odpredaju časti parcely nemáme pripomienky.
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
vzájomná dohoda na majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku medzi záhradami dvoch rodinných
domov na ul. Družstevnej.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
6. Matúš Hanuščák, Družstevná 10, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parcely E KN 3512/2
v podiele 1/2 , za cenu podľa znaleckého posudku č. 28/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 26 € / 1 m2 +
10 %, t.j. 28,60 € / 1 m2. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom spolu so schváleným
predajom časti pozemku p. Galejczukovej.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
7. Matúš Staš, Radničné námestie 46, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parcely E KN 1304/2 vo
výmere cca 100 m2 a z parcely E KN 1305 vo výmere cca 210 m2., evidovaných na LV č. 11832 v k.ú.
Bardejov, v časti Postajok, za cenu podľa znaleckého posudku č. 8/2016 zo dňa 2.12.2016 vo výške
2,79 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 3,07 € / 1 m2. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný
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k 31.12.2014. Zakreslené časti parciel E KN 1304/2 a E KN 1305 sú vedené v plochách pôvodného
poľnohospodárskeho využitia – trvalo trávnaté porasty.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.09.2007 a aktualizovaný k 31.122014
s výhľadom do r. 2025.
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 na pozemok parc. C KN 5894/26, na ktorom má postavenú záhradnú
chatu.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
2.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
8. Ing. Ján Korytko a Viera Korytková, J. Grešáka 1, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj novovytvorenej parc. C KN 3448/6 vo výmere
17 m2, za cenu podľa znaleckého posudku č. 27/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 540 € + 10 %, t.j.
594 €.
Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k predloženému zámeru Ing. Jána Korytka
a Viery Korytkovej.
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 užívaného oploteného pozemku.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
2.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
9. Jozef Sliva, Pod Šibeňou Horou 57, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 5664/14 o výmere
cca 510 m2 evidovanej na LV č. 11832 na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého
posudku č. 26/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 15 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 16,50 € / 1 m2. Výmera
pozemku bude upresnená GO plánom.
Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný
k 31.12.2014. Parcela E KN 5664/14 v k.ú. Bardejov tvorí riečisko rieky Topľa. V časti od
Mokrolužského mosta k novej hati nie je ukončená a nie je ani spracovaná PD regulácie rieky Topľa.
Preto nepovažujeme za vhodné majetkové zásahy do jestvujúceho stavu.
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ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014
s výhľadom do roku 2025.
Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice: SVP, š.p., OZ
Košice zaujíma v danej veci z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov,
ako i z hľadiska protipovodňovej ochrany následovné stanovisko:
K odpredaju predmetnej časti novovytvorenej parcely nemáme výhrady. Zároveň
upozorňujeme, že v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov
je správca vodných tokov oprávnený užívať pobrežné pozemky pri vodohospodársky významných
vodných tokoch do 10 m od brehovej čiary toku. Z uvedeného dôvodu požadujeme, aby v predmetnej
vzdialenosti od koryta toku neboli realizované žiadne stavebné úpravy a iné zásahy, ktoré by
znemožnili alebo sťažili prístup k vodnému toku za účelom zabezpečovania protipovodňovej ochrany
a údržby toku. Toto stanovisko nenahrádza rozhodnutie orgánu štátnej vodnej správy príslušného
Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, v zmysle § 43 odst. 7 zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách.
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
rozšírenie pozemku – odstavnej plochy pre vozový park f. SLIVTOUR Bardejov.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
10. Zdenko Rimár, Pod papierňou č. 35, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj novovytvorenej parc. C KN 4759/22 vo výmere
34 m2, za cenu podľa znaleckého posudku č. 13/2016 zo dňa 21.12.2016 a to vo výške 8,31 € / 1 m2 +
10 %, t.j. 9,14 € / 1 m2.
Stanovisko spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov:
Spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s.r.o., ako nájomca nehnuteľnosti parc. E KN 2623/1 nemá
námietky voči odpredaju novovytvorených parciel z z pôvodnej parcely E KN 2623/1, nakoľko
novovytvorené parcely tak, ako sú znázornené na snímke priloženej katastrálnej mapy, nie sú súčasťou
JPRL č. 394a – viď príloha porastovej mapy k spisu Majet. 2517/2016 zo dňa 29.3.2016. V prípade
odpredaja novovytvorených parciel je potrebné plošnú výmeru prenajatých pozemkov spresniť formou
dodatku k zmluve o prenájme lesnej pôdy a lesných porastov č. Majet. 33/2014 P, č.z. 2/2014.
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 užívaného oploteného pozemku - záhradky v záhradkárskej lokalite
KIRA – Sever Bardejov.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
12. týždni.
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Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
11. Ing. Eva Javorová, J. Grešáka č. 18, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj novovytvorenej parc. C KN 4759/26 vo výmere
20 m2, novovytvorenej parc. C KN 4759/27 vo výmere 7 m2, ktoré boli vytvorené z parc. E KN
2623/1 evidované na LV č. 16106, ako lesný pozemok, za cenu podľa znaleckého posudku č. 13/2016
zo dňa 21.12.2016 a to vo výške 8,31 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 9,14 € / 1 m2.
Stanovisko spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov:
Spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s.r.o., ako nájomca nehnuteľnosti parc. E KN 2623/1 nemá
námietky voči odpredaju novovytvorených parciel z z pôvodnej parcely E KN 2623/1, nakoľko
novovytvorené parcely tak, ako sú znázornené na snímke priloženej katastrálnej mapy, nie sú súčasťou
JPRL č. 394a – viď príloha porastovej mapy k spisu Majet. 2517/2016 zo dňa 29.3.2016. V prípade
odpredaja novovytvorených parciel je potrebné plošnú výmeru prenajatých pozemkov spresniť formou
dodatku k zmluve o prenájme lesnej pôdy a lesných porastov č. Majet. 33/2014 P, č.z. 2/2014.
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 užívaného oploteného pozemku – záhradky v záhradkárskej lokalite
KIRA – Sever Bardejov.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
12. Mgr. Anna Brezovská, Ing. Juraj Brezovský, Sázavského 10, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 4869/169, kultúra
pozemku – zastavaná plocha, a časti pozemku z parc. C KN 4869/183, kultúra pozemku – zastavaná
plocha, na sídl. IBV Družba v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 124/2016 zo dňa
20.12.2016 vo výške 30 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 33,00 € / 1 m2. Výmera pozemkov bude upresnená GO
plánom.
Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa ÚPN
M Bardejov je parcela C KN 4869/169 a 4869/183 v k.ú. Bardejov určená na Územie čistého bývania
nízkopodlažné
a/ ú z e m i e s l ú ž i :
- výlučne pre bývanie,
b/ n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t ň o v a ť :
- rodinné domy vo voľnej, alebo skupinovej zástavbe s pomocnými objektami domového príslušenstva
c/ v ý n i m o č n e s ú p r í p u s t n é :
- maloobchodné a stravovacie zariadenia rodinného typu, slúžiace pre bývanie penziónového
charakteru, s neverejným stravovaním,
- nenáročné športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohto územia,
- nerušiace živnostenské prevádzky, pokiaľ nie sú remeselného charakteru.
Pre pešie prepojenie ulice Gutgeselovej na ul. Pod papierňou a následne na Partizánsku ul. je
potrebné ponechať rezervu pre umiestnenie chodníka a zeleného pásu pre potrebné inžinierske siete.
Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských
činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové
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komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju častí mestských pozemkov parc. C KN
4869/169 a C KN 4869/183 v k.ú. Bardejov.
Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, Bardejov:
BAPOS m.p. Bardejov predmetné časti pozemkov, ktoré má záujem odkúpiť žiadateľ, nemá v správe
a tieto pozemky nevyužíva.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
2.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
13. Esad Jonuz, Bardejovský Mihaľov 31, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 3083/2, za cenu
podľa znaleckého posudku č. 58/2016 zo dňa 16.12.2016 vo výške 20,14 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 22,15 €
/ 1 m2. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Stanovisko oddelenia životného prostredia MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný
a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov)
aktualizovaný k 31.12.2014. Podľa ÚPN M Bardejov je parcela C KN 3083/2 v k.ú. Bardejov určená
na ÚZEMIE BÝVANIA VIDIECKEHO TYPU, NÍZKOPODLAŽNÉ
a/ ú z e m i e s l ú ž i :
- pre rodinné bývanie s príslušným zázemím úžitkových záhrad a chovom drobných hospodárskych
zvierat
b/ n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t ň o v a ť :
- rodinné domy s úžitkovými záhradami s objektami pre domáce hospodárstvo a chov drobných
hospodárskych zvierat,
- podstatne nerušiace zariadenia drobnej remeselnej hospodárskej produkcie
- zariadenia záhradníctva a skleníkového hospodárstva
- zariadenia pre maloobchod, nevýrobné služby a verejné stravovanie, slúžiace pre obsluhu tohto
územia
c/ ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.
Parcela tvorí prirodzené terénne odvedenie zrážkových vôd. Je preto potrebné posúdiť, či nedôjde
k prerušeniu odtoku zrážkových vôd.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do r. 2025.
Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákon 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju mestského pozemku parc. E
KN 3083/2 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
zriadenie prístupu k pozemkom v jeho vlastníctve.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
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14. JUDr. Andrej Liga a Mgr. Anna Ligová, Oravská 7, 080 01 Prešov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 1203/2 vo výmere 236
m2, kultúra pozemku – záhrada, v lokalite „Pod Sofiankou“ smerom na Zborovský hrad, v k.ú. Dlhá
Lúka, za cenu podľa znaleckého posudku č. 25/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 4,80 € / 1 m2 + 10 %,
t.j. 5,28 € / 1 m2.
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 užívaného oploteného pozemku – záhradky v záhradkárskej lokalite
„Pod Sofiankou“ smerom na Zborovský hrad.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
2.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

II. Prenájom nehnuteľností.
15. BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom pozemkov parc. C KN 4048/7 vo výmere
167 m2, kultúra pozemku – lesný pozemok a pozemku parc. C KN 4048/8 vo výmere 138 m2,
kultúra pozemku – lesný pozemok, v k.ú. Bardejov, za nájomné stanovené podľa znaleckého posudku
č. 12/2016 zo dňa 22.12.2016 vo výške 0,1123 € / 1 m2 ročne.
Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný
k 31.12.2014. Novovytvorená parcela C KN 4048/7 a 4048/8 v k.ú. Bardejov je vymedzená na plochy
zalesnených pozemkov – lesoparku.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014
s výhľadom do r. 2025.
Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju dvoch častí z mestského
pozemku parc. E KN 5246/6 v k.ú. Bardejov.
Podľa zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 11, ods. 5 – Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať, že je vlastníkom nehnuteľnosti,
na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza a ktorá má byť jeho
využívaním priamo dotknutá, a že je vlastníkom záchytného zariadenia alebo že má k tejto
nehnuteľnosti a záchytnému zariadeniu iné právo, ktoré ho oprávňuje nehnuteľnosť a záchytné
zariadenie na využívanie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja používať.
Ďalej podľa tohto zákona - § 5, ods. 6 – Minerálne vody uvedené v § 2 ods. 1, 2 a 4 a zdroje,
z ktorých tieto vody pochádzajú, podliehajú evidencii ministerstva zdravotníctva.
Štátna kúpeľná komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Rozhodnutím číslo:
04355-31/2014/ŠKK povolila Bardejovským Kúpeľom, a.s. prevádzkovať prírodné liečebné kúpele
s využívaním prírodnej liečivej vody z prírodných liečivých zdrojov: ... medzi inými aj prírodný
liečivý zdroj František (vrt BKH-1) – registračné číslo BV-109.
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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
preukázanie užívacieho a nájomného práva k využívaniu prírodnej liečivej vody z prírodných
liečivých zdrojov podľa zákona č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách v platnom znení.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený
dňa 14.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské
novosti v 12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
16. Vasiľ Haburčák, Dlhý rad 9, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. E KN 5504/1 vo
výmere cca 36 m2 v k.ú. Bardejov, za nájomné stanovené podľa znaleckého posudku č. 126/2016 zo
dňa 20.12.2016 vo výške 1 € / 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
zriadenie lepšieho prístupu pre imobilnú sestru.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený
dňa 2.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské
novosti v 10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
17. Ján Bučko, Homolkova 22, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parcely E KN 4070 vo
výmere cca 850 m2 v k.ú. Bardejov za nájomné stanovené podľa znaleckého posudku č. 22/2017 zo
dňa 21.3.2017 vo výške 1 € / 1 m2 ročne. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný
k 31.12.2004. Podľa ÚPN M Bardejov je zakreslená časť parcely E KN 4070 v k.ú. Bardejov určená
na plochy pôvodnej poľnohospodárskej výroby – trvale trávnaté porasty.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014
s výhľadom do r. 2025.
Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ: Mestský úrad – oddelenie podnikateľských
činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové
komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov súhlasí s odpredajom časti pozemku z parcely E KN 4070 vo výmere cca 850
m2 v k.ú. Bardejov za podmienky, že časť uvedenej parcely zostane vo vlastníctve mesta v súlade
s PD „Cyklochodník, Mníchovský potok – Mokrolužský most v Bardejove“.
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
10

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
využívanie pozemku pre rekreačné účely súvisiace s vybudovaním novej cyklotrasy.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený
dňa 9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské
novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
18. Československá obchodná banka, a.s., Radničné námestie č. 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 854/2 vo
výmere cca 130 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, na ul. Stöcklovej, za nájomné stanovené
podľa znaleckého posudku č. 21/2017 zo dňa 20.3.2017 vo výške 3 € / 1 m2 ročne. Výmera pozemku
môže byť upresnená GO plánom , alebo grafickým náčrtom, ktorý bude súčasťou nájomnej zmluvy.
Stanovisko oddelenia ŽP
MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný
k 31.12.2014. Parcela C KN 854/2 v k.ú. Bardejov sa nachádza v dvornom trakte objektov č. 4 až 9
meštianskych domov na Radničnom námestí a Ekonomickej školy. Parcela z časti slúži ako jediný
prístup pre všetky menované objekty z ulice Stöcklova, preto odporúčame prenájom zriadiť tak, aby
prístup ostal zachovaný.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014
s výhľadom do r. 2025.
Stanovisko oddelenia podnikateľských činností MsÚ: Mestský úrad – oddelenie
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k predloženému zámeru Československej
obchodnej banky.
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 bezpečného prístupu dotačných a servisných vozidiel k zadnému vchodu do pobočky
ČSOB, a.s. na Radničnom námestí č. 7 v Bardejove.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený
dňa 9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské
novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
19. Mgr. Jozef Patkaň a Mgr. Ľubov Patkaňová, Kutuzovová 36, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 463/3 vo výmere
8,04 m2 za účelom vybudovania balkóna k bytu č. 3 v obytnom bloku „Z“, č.s. 937 na parc. C KN 464
na ul. Přerovskej v k.ú. Bardejov na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,10 € / 1 m2 ročne.
Nájomné na dobu 10 rokov je splatné pri podpise tejto zmluvy.
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Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 5 – Nájom majetku
mesta, ak oň nie je záujem dlhšie ako pol roka, je možný za zníženú odplatu, ako ho schváli mestské
zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

III. Zámena nehnuteľností.
20. Ján Draganovský, Pod Šibeňou horou 345/8, Bardejov,
Anna Bardiovská, Sázavského 596/10,
Mária Šinaľová, Pod Šibeňou horou 17, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zámenu pozemkov po upresnení výmery GO plánom
a podľa znaleckých posudkov:
1. Časť pozemku z parc. E KN 2618/2 o výmere cca 620 m2, kultúra pozemku – orná pôda,
evidovaný na LV č. 12942 v k.ú. Bardejov, v podielovom spoluvlastníctve Jána Draganovského,
Pod Šibeňou horou 345/8, Bardejov, Anny Bardiovskej, Sázavského 596/10, Bardejov, Márie
Šinaľovej, Pod Šibeňou horou 17, Bardejov.
Podľa znaleckého posudku č. 49/2016 zo dňa 6.10.2016 všeobecná hodnota pozemku je vo výške
8,44 € / 1 m2.
2. Za časť pozemku z parc. E KN 2623/1 o výmere cca 590 m2, kultúra pozemku – lesný
pozemok, evidovaného na LV č. 16106 vo vlastníctve Mesta Bardejov, v správe spoločnosti
Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Štefánikova 786, 085 01 Bardejov.
Podľa znaleckého posudku č. 13/2016 zo dňa 21.12.2016 všeobecná hodnota časti lesa, t.j. hodnota
lesného pozemku a lesného porastu na parc. E KN 2623/1 je vo výške 8,31 € / 1 m2. 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 užívaných pozemkov.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
13. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
21. SCOMA, a.s., Mičkova 31, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zámenu pozemkov podľa GO plánov s tým, že Mesto
Bardejov nebude doplácať rozdiel v cene zamieňaných pozemkov. K zámene nehnuteľností budú
vypracované znalecké posudky. Dôvodom odporúčanej zámeny je nutnosť majetkovoprávne
dovysporiadať prístupové komunikácie v areáli MHPP v prospech mesta.
Zámena pozemkov v areáli Hnedého priemyselného parku na ul. Duklianska, vo vlastníctve
spoločnosti SCOMA, a.s., Mičkova 31, Bardejov, za pozemky vedľa obchodného domu AB na
sídl. Obrancov mieru, vo vlastníctve Mesta Bardejov.
1. Pozemné komunikácie v areáli Mestského Hnedého parku, ul. Duklianska, vo vlastníctve
spoločnosti SCOMA, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, IČO: 36 457 094, evidované na:
1. LV č. 9536, novovytvorená parc. C KN 3810/167 o výmere 959 m2, kultúra pozemku – zastavané
plochy a nádvoria,
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2. LV č. 9536, parc. C KN 3810/62 o výmere 28 m2, kultúra pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
3. LV č. 9536, parc. C KN 3810/63 o výmere 426 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
4. LV č. 9536, parc. C KN 3810/64 o výmere 73 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
4. LV č. 9636, parc. C KN 3810/111 o výmere 2868 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
podľa GO plánu č.33530386-17/2017 zo dňa 17.3.2017. Výmera spolu je 4354 m2. Cena podľa
znaleckého posudku je vo výške 20 € / 1 m2.
2. Pozemky vedľa obchodného domu MAKOS, a.s. na sídl. Obrancov mieru, vo vlastníctve
Mesta Bardejov, IČO: 321 842, evidované na:
1. LV č. 6279, parc. C KN 1997/10 o výmere 590 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
2. LV č. 6279, parc. C KN 1997/8 o výmere 513 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
3. LV č. 6279, parc. C KN 1998/4 o výmere 100 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
4. LV č. 6279, parc. C KN 1997/64 o výmere 152 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
5. LV č. 6279, parc. C KN 1997/66 o výmere 148 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
podľa GO plánu č. 33530386-28/2017 zo dňa 29.3.2017. Výmera spolu je 1503 m2. Cena podľa
znaleckého posudku je vo výške 54,49 € / 1 m2.
Výmera zamieňaných nehnuteľností môže byť upravená geometrickým plánom.
Stanovisko oddelenia podnikateľských činností MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k zámene mestských pozemkov v k.ú.
Bardejov, v súlade so spracovanou architektonicko-urbanistickou štúdiou ul. Komenského.
Stanovisko odd. ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom
Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014.
Parcely C KN 3810/1, 3810/111, 3810/65, 3810/64 v k.ú. Bardejov tvoria vnútroareálové prístupové
komunikácie a podľa tejto ÚPD sú vedené v plochách pre ÚZEMIE PRIEMYSELNEJ VÝROBY,
VÝROBNÝCH SLUŽIEB,
a) územie slúži:
- pre umiestnenie aktivít výroby, výrobných služieb, stavebníctva, distribúcie, logistiky a skladového
hospodárstva,
b) na území je prípustné umiestňovať:
- zariadenia výroby a výrobných služieb všetkého druhu, pokiaľ to nie je obmedzené
špecifickými požiadavkami na ochranu životného prostredia,
- opravárenské a údržbárske základne a dielne,
- zariadenia stavebníctva a distribúcie stavebných hmôt,
- prenajímateľné výrobné zariadenia,
- dopravné terminály a garáže mechanizmov,
- zariadenia pre skladovanie a distribúciu tovarov,
- garáže, parkoviská, servisy
c) ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.
Parcely C KN 1997/7, C KN 1997/10 v k.ú. Bardejov tvoria prístupové komunikácie (chodníky) pre
verejnosť.
Parcely C KN 1997/8, 1998 v k.ú. Bardejov podľa tejto ÚPD sú vedené z časti v plochách pre
ÚZEMIE VEREJNEJ ZELENE
a.) Ú z e m i e s l ú ž i :
- pre umiestnenie upravených verejných parkových plôch a parkovo upravených priestranstiev
b.) n a ú z e m í j e p r í p u s t n é u m i e s t ň o v a ť :
- parky a ostatnú upravovanú zeleň, určenú pre verejnosť,
- doplňujúce objekty pre údržbu a technické vybavenie,
- rozsahovo menšie a nenáročné rekreačné, športové a kultúrno-spoločenské zariadenia pri
zachovaní minimálne 90 % funkčnej plochy pre zeleň,
- rehabilitačno-rekreačné zariadenia prírodného charakteru,
c.) ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.
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Parcela C KN 1997/5 v k.ú. Bardejov je vedená a využívaná ako plochy zariadení verejného
dopravného a technického vybavenia – parkoviská a zásobovacie vstupy pre OD A+B.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do r. 2025.
SCOMA, a.s. Bardejov v mesiaci 11/2016 predložila návrh štúdie verejného priestranstva na
sídlisku Obrancov mieru vypracovanej spol. OLEJARarchitekt, ktorá rieši úpravu predmetného
územia tak, aby boli zachované prístupy k jednotlivým prevádzkam, prístup občanov, ako aj
bezbariérový prístup a realizáciu podzemných garáží v časti pri obchodnom dome MAKOS, a.s..
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 dovysporiadanie prístupovej komunikácie v areáli MHPP v prospech mesta.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
14.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
22. MILAMARE SPV 2 s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 50 428 004
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zámenu pozemkov a to parc. C KN 712/1 vo výmere
10 m2, kultúra pozemku – ostatné plochy, parc. C KN 713/1 vo výmere 32 m2, kultúra pozemku –
ostatné plochy, parc. C KN 714/1 vo výmere 79 m2, kultúra pozemku – ostatné plochy, parc. C KN
721/1 vo výmere 86 m2, kultúra pozemku – ostatné plochy, parc. C KN 722/1 vo výmere 95 m2,
kultúra pozemku – ostatné plochy, parc. C KN 723/1 vo výmere 104 m2, kultúra pozemku – ostatné
plochy, parc. C KN 731/1 vo výmere 114 m2, kultúra pozemku – ostatné plochy, parc. C KN 739/1
vo výmere 96 m2, kultúra pozemku – ostatné plochy, vo vlastníctve spoločnosti MILAMARE SPV
2 s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 50 428 004, za pozemok novovytvorenú parc. C KN
2665/13 vo výmere 2163 m2, vo vlastníctve Mesta Bardejov.
Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve spoločnosti MILAMARE SPV 2 s.r.o.,
Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 50 428 004, podľa znaleckého posudku č. 52/2016 zo dňa
21.11.2016 je vo výške 45,18 € / 1 m2.
Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta Bardejov, podľa znaleckého posudku č.
51/2016 zo dňa 21.11.2016 je vo výške 12,82 € / 1 m2.
Stanovisko spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava: Predemtom
tohto vyjadrenia je stanovisko
spoločnosti „SPP-D“ k existencii plynárenských zariadení
prevádzkovaných SPP-D, alebo existencii ochranného alebo bezpečnostného pásma plynárenského
zariadenia v záujmovom území: Bardejov – Bardejovská Zábava, parcela E KN 5680/3, 5599/1,
2766/6, C KN 2665/1.
V záujmovom území sa nachádza:
- plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL (modrou farbou) plynovody a prípojky,
plynárenské zariadenia,
- ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno
- bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno.
Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie
plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia alebo realizácie stavby, alebo výkonu
iných činností. O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je možné požiadať na základe
písomnej objednávky.
Stanovisko spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, k existencii
telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sieti
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.:
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Na základe žiadosti mesta o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s., dáva následovné
stanovisko pre vyznačené záujmové územie. Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií
(ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s., alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..
Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z.z.)
a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.
Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení.
Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykoná Slovak Telekom a.s. na základe
samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti, alebo ju odovzdáte
technikovi.
Platnosť vyjadrenia vydaného pod číslom: 6611631160, je do 5.6.2017.
Stanovisko spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice:
V záujmovom území, parc. E KN 5680/3, 5599/1, 2766/6, C KN 2665/1 v k.ú. Bardejov, sa
nenachádzajú podzemné a nadzemné rozvody v správe VSD, a.s.. Upozorňujeme, že môže dôjsť
k styku s elektroenergetickými zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom
ktorých sú napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
Vyjadrenie platí šesť mesiacov, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť
v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané.
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
majetkoprávne dovysporiadanie pozemkov na ul. Krátky rad. Podľa spracovaného Územného plánu
mesta Bardejov a Regulačného plánu CMZ Bardejov, sú pozemky na ul. Krátky rad určené na plochy
verejného technického a verejného dopravného vybavenia.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

IV. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov.
23. Ing. Anton Kendra, Martin Lányiho 11, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 3/6 pod B/1 na
parc. E KN 1846/1 vo výmere 770 m2, kultúra pozemku – orná pôda, evidovanej na LV č. 613, ktorá
sa nachádza v areáli futbalového ihriska v k.ú. Bardejovská Nová Ves, do vlastníctva mesta za kúpnu
cenu 9,96 € / 1 m2, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. (Podľa uzn. MsZ č.
7/2012 zo dňa 29.3.2012 Mesto Bardejov už odkupovalo pozemok za kúpnu cenu 9,96 € / 1 m2 do
vlastníctva mesta).
24. Ing. Anton Kendra, Martina Lányiho 11, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/5 pod radovým
číslom B/2, na parc. E KN 450/2 vo výmere 556 m2, orná pôda, evidovaného na LV č. 890 v k.ú.
Bardejovská Nová Ves, v areáli skleníkov, za kúpnu cenu schválenú uznesením MsZ č. 9/2003 zo
dňa 26.6.2003 a to za ornú pôdu – nezastavanú časť – 1 € / 1 m2 (30,- Sk), po schválení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta.

15

25. Ing. Anna Hudáková, Kacvinského 1227/2, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemkov parc. C KN 4643/16 vo výmere
883 m2, kultúra pozemku – orná pôda, evidovaného na LV č. 15100, pozemku parc. C KN 4643/26
vo výmere 41 m2, kultúra pozemku – orná pôda, evidovaného na LV č. 15944 v k.ú. Bardejov,
a nákladov za oplotenie pozemkov, spolu vo výške 18.400 €, do vlastníctva Mesta Bardejov, po
schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
26. Odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta na realizáciu miestnej komunikácie na ul.
Homolková v k.ú. Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckych podielov na parc. C KN
4869/384 o výmere 161 m2, trvalý trávny porast, evidovanej na LV č. 16110, parc. C KN 4869/385
o výmere 175 m2, trvalý trávny porast, evidovanej na LV č. 16049, parc. C KN 4869/237 o výmere
160 m2, trvalý trávny porast, evidovanej na LV č. 12245, parc. C KN 4869/225 o výmere 300 m2,
orná pôda, evidovanej na LV č. 5268, parc. C KN 4869/388 o výmere 230 m2, orná pôda, evidovanej
na LV č. 5268, v k.ú. Bardejov do vlastníctva Mesta Bardejov za cenu 1,60 €/m², po schválení
finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Žiadosť o pomoc pri majetkoprávnom vysporiadaní parciel na Homolkovej ul. v Bardejove
podal p. Martin Halkoci, Ťačevská 1573/29, Bardejov, ktorý zastupuje vlastníkov vyššie uvedených
pozemkov.
27. Marta Andrejuvová, Potočná 22, Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. E KN 4454/14 o výmere 311
m2, kultúra pozemku – orná pôda, evidovanej na LV č. 12332 v k.ú. Bardejov, do vlastníctva mesta,
za kúpnu cenu 10 € / 1 m2, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

V. Zriadenie vecného bremena.
28. CUKSTAV s.r.o., Gróner 1218/35, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na pozemok
parc. E KN 504/2 v k.ú. Bardejov, pre napojenie kanalizácie z danej lokality na jestvujúcu
kanalizáciu, ktorá je na parcele E KN 504/2, ktorej vlastníkom je Mesto Bardejov. Na danú lokalitu
už bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Bardejov pod č. ŽP 2015/00238 zo dňa 12.03.2015.
Výška odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená znaleckým posudkom č. 23/2017 zo dňa
21.3.2017 vo výške 2,40 € / 1 m2. Rozsah vecného bremena bude upresnený GO plánom.
Spoločnosť CUKSTAV s.r.o. Bardejov je investorom stavby: „ROZŠIRENIE VEREJNEJ
KANALIZÁCIE PRE IBV 17 RODINNÝCH DOMOV – BARDEJOVSKÉ KÚPELE“.
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 zriadenie vecného bremena – 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
napojenie kanalizácie z danej lokality na jestvujúcu kanalizáciu, ktorá je na parcele E KN 504/2, pre
výstavbu rodinných domov v Bard. Kúpeľoch.
Tento zámer zriadenia odplatného vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov,
bol zverejnený dňa 9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači
Bardejovské novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie odplatného vecného bremena schválilo
3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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29. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na nižšie
uvedené pozemky v súlade s podpísaným memorandom, na umiestnenie stavby „Podzemne kabelové
VN elektrické vedenie a NN distribučné vedenie“ a schválenie zriadenia vecného bremena
v súvislosti so stavbou „Bardejovské kúpele, IBV Pod Špitaľským – VN, TS, NN“. Jedna sa o
pozemky vo výlučnom a v podielom spoluvlastníctve Mesta Bardejov, parc.:
- E KN 509/2 na LV č. 11910,
- E KN 509/3 na LV č. 11910,
- E KN 508 na LV č. 11909,
- E KN 507/2 na LV č. 11832,
- E KN 506/2 na LV č. 11832,
- E KN 505/2 na LV č. 11906,
- E KN 504/2 na LV č. 11832, v k.ú. Bardejov.
Podľa schváleného Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom
Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., ods. 6 – 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,- € / 1 m2. Rozsah vecného bremena môže byť upresnený GO plánom.
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 zriadenie vecného bremena – 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 súhlas
na umiestnenie stavby „Podzemne kabelové VN elektrické vedenie a NN distribučné vedenie“
a schválenie zriadenia vecného bremena v súvislosti so stavbou „Bardejovské kúpele, IBV Pod
Špitaľským – VN, TS, NN“.
Tento zámer zriadenia odplatného vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov,
bol zverejnený dňa 9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači
Bardejovské novosti v 12. týždni.
(Žiadosť podal Ing. Ján Pecuch, Jiráskova 22, Bardejov, na základe plnej moci splnomocniteľa
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice).
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie odplatného vecného bremena schválilo
3/5 väčšinou všetkých poslancov.
30. Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, Dunajská Streda, v zastúpení investora spoločnosti Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc. C
KN 3538/1 vo výmere 2 m2 na ul. Kukorelliho v k.ú. Bardejov, za účelom umiestnenia
technologickej skrine MSAN. Výška jednorázovej odplaty za zriadenie vecného bremena je
stanovená znaleckým posudkom č. 24/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 14,50 € / 1 m2. Rozsah
vecného bremena môže byť upresnený GO plánom, alebo grafickým náčrtom, ktorý bude súčasťou
zmluvy o zriadení vecného bremena.
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 zriadenie vecného bremena – 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.
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Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je
rozšírenie a skvalitnenie služieb verejnej elektronickej komunikačnej siete spoločnosti Slovak
Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava.
Ďalej listom zo dňa 15.2.2017 požiadali o vyjadrenie k vedeniu trasy NN prípojky pre
navrhovanú technologickú skriňu MSAN na parcele C KN 3538/1. Predmetom riešenia je
vybudovanie optického pripojenia pre vonkajší kabinet MSAN a presmerovanie metalickej siete
(MTS) z existujúceho rozvádzača. Pre realizáciu pripojenia a presmerovanie MTS sa využije
existujúca trasa HDPE rúr a MTS v obci Bardejov. Umiestnenie nového MSAN je navrhované na
parc. C KN 3538/1 v blízkosti existujúceho rozvádzača SR 35. Napojenie na optickú sieť je navrhnuté
novým optickým káblom z objektu RSU Vinbarg ku MSANu, kde sa zafúkne OMK 12 vl. Celý
odchod z existujúceho rozvádzača SR 35 sa presmeruje a ukončí v novom MSANe. Pre vonkajší
kabinet je potrebné zriadiť novú NN prípojku. Trasa prípojky je navrhovaná vzdušným vedením od
existujúceho stĺpa VSD a.s. po existujúci stĺp Slovak Telekom a.s. na parcele C KN 3538/1. Od tohto
stĺpu bude trasa NN prípojky pokračovať v zemnom výkope ku navrhovanému vonkajšiemu kabinetu
MSAN.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove udeľuje súhlas s napojením NN prípojky vzduchom
v dĺžke 12,5 m a s napojením NN prípojky v zemnom výkope v dĺžke 12,5 m v mestskom pozemku
parc. C KN 3538/1.
Tento zámer zriadenia odplatného vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov,
bol zverejnený dňa 9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači
Bardejovské novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie odplatného vecného bremena schválilo
3/5 väčšinou všetkých poslancov.

VI. Prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove.
31. DLK BJ, s.r.o., Duklianska 1434, 085 01 Bardejov, IČO: 47 519 592
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov v „Hnedom
priemyselnom parku“ v Bardejove, za účelom výroby obuvi, nachádzajúcich sa v budove súp. č. 1329
na parc. 3810/27, na ul. Duklianskej č. 19, v k.ú. Bardejov, na 1. poschodí (2. NP). Podľa požiadavky
výmera činí spolu 1.904 m² a pozostáva z výrobných priestorov o výmere 1.254 m², kancelárskych
priestorov o výmere 52 m², skladovacích priestorov o výmere 128 m², sociálnych priestorov (šatne,
WC) o výmere 275 m² a spoločných priestorov (schody, chodby) o výmere 40 m² .
V súlade s čl.4, ods. 1 Smernice na určenie minimálnej výšky cien za nájom nebytových
priestorov v Meste Bardejov cit. „Nájom nebytových priestorov za nižšie ceny, ako sú minimálne
výšky cien, prípadne za symbolickú odplatu, je možný len výnimočne a schvaľuje ho vždy MsZ
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bardejov. Pri poskytovaní
investičných stimulov pre investorov je možné znížiť výšky sadzieb minimálnych cien za nájom
nebytových priestorov v závislosti od dopadu na vytvorenie nových pracovných miest.“
Nájomca sa zaväzuje do jedného roka odo dňa spustenia prevádzky vytvoriť a obsadiť
minimálne 35 pracovných miest a počas celej doby nájmu uvedený počet neznižovať. Cena nájmu na
základe rokovania medzi zástupcom spoločnosti DLK BJ, s.r.o. a Mestom Bardejov zo dňa 22.2.2017
a po prerokovaní v komisii správy majetku MsZ je odporúčaná:
- za výrobné priestory o výmere 1.254 m² sumu 13,00 €/m²/rok,
- za kancelárske priestory o výmere 52 m² sumu 13,00 €/m²/rok,
- za skladovacie priestory o výmere 128 m² sumu 13,00 €/m²/rok,
- za sociálne priestory (šatne, WC) o výmere 275 m² sumu 13,00 €/m²/rok a
- za spoločné priestory (schody, chodby) o výmere 40 m² sumu 1,00 €/m²/rok,
t.j. spolu za celú prenajatú plochu 22.257,- €/rok.
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
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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
vytvorenie pracovných miest.
Tento zámer prenájmu nebytových priestorov v HPP v Bardejove, bol zverejnený dňa
15.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
13. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom nebytových priestorov v HPP v Bardejove
schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
32. Ondrej Hudák, Kružlov 187, 086 04 Kružlov, IČO: 40 689 662
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov v „Hnedom
priemyselnom parku“ v Bardejove, za účelom výroby obuvi, nachádzajúcich sa v budove súp. č. 1329
na parc. 3810/27, na ul. Duklianskej 19 v Bardejove, k.ú. Bardejov, na 1. poschodí (2. NP). Podľa
požiadavky výmera činí spolu 155 m² a pozostáva z výrobných priestorov o výmere 150 m
a spoločných priestorov (schody, chodby) o výmere 5 m² .
V súlade s čl.4, ods. 1 Smernice na určenie minimálnej výšky cien za nájom nebytových
priestorov v Meste Bardejov cit. „ Nájom nebytových priestorov za nižšie ceny, ako sú minimálne
výšky cien, prípadne za symbolickú odplatu, je možný len výnimočne a schvaľuje ho vždy MsZ
v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bardejov. Pri poskytovaní
investičných stimulov pre investorov je možné znížiť výšky sadzieb minimálnych cien za nájom
nebytových priestorov v závislosti od dopadu na vytvorenie nových pracovných miest.“
Nájomca sa zaväzuje do jedného roka odo dňa spustenia prevádzky vytvoriť a obsadiť
minimálne 10 pracovných miest a počas celej doby nájmu uvedený počet neznižovať. Cena nájmu
je odporúčaná:
- za výrobné priestory o výmere 150 m² sumu 13,00 €/m²/rok,
- za spoločné priestorov (schody, chodby) o výmere 5 m² sumu 1,00 €/m²/rok,
t.j. spolu za celú prenajatú plochu 1.955,- €/rok.
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
vytvorenie pracovných miest.
Tento zámer prenájmu nebytových priestorov v HPP v Bardejove, bol zverejnený dňa
15.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
13. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom nebytových priestorov v HPP v Bardejove
schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

VII. Zmena uznesenia MsZ č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016, príloha č. 1/a, bod A.IV.-10.
33. Prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016,
príloha č. 1/a, bod A.IV.-10.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016, príloha č. 1/a, bod A.IV.10, bol schválený pre spoločnosť Rompa CZ, s.r.o., Cukrovarská 494/39, 682 02 Vyškov, Česká
republika, prenájom nebytových priestorov na prízemí (1.NP) objektu priemyselného parku o výmere
spolu 4 153 m², pozostávajúce z výrobných priestorov o výmere 2 917 m², kancelárskych priestorov
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o výmere 178 m², skladovacích priestorov o výmere 662 m², sociálnych priestorov (šatne, WC)
o výmere 128 m² a spoločných priestorov (schody, chodby) o výmere 268 m² za cenu podľa platnej
smernice mesta. Hnedý priemyselný park sa nachádza na parc. C KN 3810/27, č.s. 1379, LV č. 6279
v k.ú. Bardejov, za cenu podľa platnej smernice mesta. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom
nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
V súlade s čl.4, ods. 1 Smernice na určenie minimálnej výšky cien za nájom nebytových
priestorov v Meste Bardejov cit. „ Nájom nebytových priestorov za nižšie ceny ako sú minimálne
výšky cien, prípadne za symbolickú odplatu, je možný len výnimočne a schvaľuje ho vždy MsZ
v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Bardejov. Pri poskytovaní
investičných stimulov pre investorov je možné znížiť výšky sadzieb minimálnych cien za nájom
nebytových priestorov v závislosti od dopadu na vytvorenie nových pracovných miest.“
Nájomca sa zaväzuje vytvoriť a obsadiť minimálny počet pracovných miest do jedného roka
odo dňa spustenia prevádzky celkovo 50 pracovných miest. V druhom roku odo dňa spustenia
prevádzky bude zamestnávať celkovo 75 pracovníkov, v treťom až piatom roku odo dňa spustenia
prevádzky bude zamestnávať celkovo 100 pracovníkov.
Na základe rokovania zmluvných strán a po prerokovaní v komisii správy majetku MsZ,
komisia SM odporúča nájomné vo výške:
- za výrobné priestory o výmere 1.500 m² sumu 15,00 €/m²/rok,
- za kancelárske priestory o výmere 178 m² sumu 15,00 €/m²/rok,
- za skladovacie priestory o výmere 662 m² sumu 15,00 €/m²/rok,
- za sociálne priestory (šatne, WC) o výmere 128 m² sumu 15,00 €/m²/rok a
- za spoločné priestorov (schody, chodby) o výmere 268 m² sumu 1,00 €/m²/rok,
t.j. spolu za celú prenajatú plochu 37.288,- €/rok.
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
vytvorenie pracovných miest.
Tento zámer prenájmu nebytových priestorov v HPP v Bardejove, bol zverejnený dňa
14.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v
13. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zmenu uznesenia MsZ č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016,
príloha č. 1/a, bod A.IV.-10., a to prenájom nebytových priestorov v HPP v Bardejove
schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

VIII. Doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva.
34. Doplnenie uznesenia MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.6.2016, príloha č. 1/a, bod A.X.-22, ktorým
bolo schválené doplnenie uznesenia MsZ č. 8/2015 zo dňa 26.3.2015, príloha č. 1, bod A.V.-19.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.6.2016,
príloha č. 1/a, bod A.X.-22, ktorým bolo schválené doplnenie uznesenia MsZ č. 8/2015 zo dňa
26.3.2015, príloha č. 1, bod A.V.-19,
a to odkúpenie pozemku parc. E KN 779/2 vo výmere 208 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
do vlastníctva mesta od vlastníkov evidovaných na LV č. 11937 v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu max.
do 100 € / 1 m2 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta, za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod budovou ZUŠ M. Vileca na ul. Hurbanovej.
Vlastníci evidovaný na LV č. 11937:
- Porubský Andrej, Slovenská 15, Bardejov, vlastník v podiele 2/10,
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- Gajdošová Mária r. Porubská, Pod Šibeňou horou 35, Bardejov, vlastníčka v podiele 2/10,
- Zápachová Anna r. Porubská, Nižný Tvarožec 39, 086 02 Gaboltov, vlastníčka v podiele 2/10,
- Pavlovičová Viera r. Porubská, Moyzesova 8, Bardejov, vlastníčka v podiele 2/10,
- Gajdošová Iveta r. Porubská, 091 01 Duplín 167, vlastníčka v podiele 2/10.
IX. Zmena doby nájmu.
35. BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu doby nájmu v Nájomnej zmluve o prenájme
energetických zariadení Mesta Bardejov, predmetom ktorej je nájom súboru nehnuteľností a v nich
umiestnených hnuteľných vecí ako majetok Mesta Bardejov slúžiaci na výrobu a dodávku tepla, teplej
úžitkovej vody a elektrickej energie, ktorý bol predmetom odovzdania a prevzatia v súlade s uzn. MsZ
č. 30/2001 a uzn. MsZ č. 32/2001 a protokolmi z odovzdania a prevzatia od roku 2001 do 31.12.2004
a to na základe technických a ekonomických podmienok dohodnutých v tejto zmluve, z doby neurčitej
na dobu určitú a to 10 rokov s tým, že počas doby určenej v grante nebude možné zmluvu
vypovedať.
Spol. BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, sa mieni uchádzať o štrukturálne fondy na
rekonštrukciu rozvodov tepla, z tohto dôvodu je potrebné zmeniť dobu nájmu z doby neurčitej na dobu
určitú a to 10 rokov.
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 získanie
finančných prostriedkov na rekonštrukciu rozvodov tepla zo štrukturálnych fondov.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zmeny doby nájmu z doby
neurčitej na dobu určitú 10 rokov, bol zverejnený dňa 15.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na
internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 13. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom nehnuteľného majetku mesta –
zmenu doby nájmu z doby neurčitej na dobu určitú 10 rokov, schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.

X. Zníženie nájomného v objekte SOS Bard. Kúpele.
36. Slávka Exnerová, Dlhá 61, Dlhá Lúka, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových
priestorov v objekte SOS Bard. Kúpele, na 10 % predpísaného mesačného nájomného za prenájom
nebytových priestorov, na obdobie január až máj 2017. Žiadateľka má s Mestom Bardejov od
11.5.2009 uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, za účelom poskytovania služieb kaderníctva
– prevádzka „Kaderníctvo ES“ s mesačným nájomným 109,64 €.
37. Slavomíra Šottová, Lipová 26, Bardejovská Nová Ves, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje posunutie termínu úhrady mesačných splátok o 2
mesiace, s úhradou prvej splátky január 2017. Žiadateľka od 2. novembra 2016 uzatvorila s Mestom
Bardejov NZ č. 101/2016, za účelom zriadenia predajne konfekcie a textilných výrobkov, s mesačným
nájomným 158,37 €. O zníženie nájomného požiadala z dôvodu nemožnosti využívať nebytový
priestor od začiatku uzatvorenia zmluvného vzťahu, nakoľko v prenajatých nebytových priestoroch
bolo zrušené odberné miesto elektrickej energie.
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XI. Neuplatnenie predkupného práva.
38. Spoločnosť STAP SF, s.r.o., Dubinné 99, 086 12 Kurima
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje neuplatnenie predkupného práva k časti pozemku z
parc. C KN 1756/2 vo výmere cca 150 m2, evidovaného na LV č. 1374 v k.ú. Bardejovská Nová Ves,
potrebného k zámene nehnuteľností medzi firmou STAP SF, s.r.o., a firmou KAMAX, k.s. Výmera
pozemku parc. C KN 1756/2 bude upresnená GO plánom.

XII. Vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie a z majetku mesta.
39. Spoločnosť BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie nehnuteľného majetku – odpredaných bytov
z evidencie a z majetku mesta podľa zákona o účtovníctve následovne :
- ev. č. bytu 803488, J. Grešáka bl. B/12, obstarávacia cena 39.500,79 €, zost. cena 20.687,40 €
- ev. č. bytu 803296, A. Svianteka A/6, obstarávacia cena 32.567,89 €, zost. cena 5.171,10 €
- ev. č. bytu 803010, Č. Lípa bl. L, obstarávacia cena 4.923,98 €, zost. cena 1.771,99 €
- ev. č. bytu 803389, J. Grešáka bl. B/10, obstarávacia cena 42.255,26 €, zost. cena 9.957,30 €
- ev. č. bytu 803090, Gorlická bl. E/3, obstarávacia cena 140.809,84 €, zost. cena 117.968,13 €
- ev. č. bytu 803064, Nábrežná bl.12, obstarávacia cena 1.981,54 €, zost. cena 462,85 €
- ev. č. bytu 803168, Ťačevská bl. D/7, obstarávacia cena 17.921,40 €, zost. cena 7.769,84 €
- ev. č. bytu 803003, č. 2 – 52, súp. č. 935 byt na prízemí byt domu, Nový Sad 27, BJ
obstarávacia cena 5.174,97 €, zost. cena 2.227,08 €.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 5, ods. 4 – O spôsobe
nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom rozhoduje na základe odporúčania príslušnej
komisie: - u všetkého nehnuteľného majetku MsZ po prerokovaní v MsR.
40. Odúčtovanie stavby „Senior klub Bardejovská Zábava“
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie nehnuteľného majetku z účtu 042,
z evidencie a z majetku mesta podľa zákona o účtovníctve.
Vlastné zdroje:
Projektová dokumentácia stavby
7 742,15 €
Projektová dokumentácia príst. komunikácie
1 128,59 €
Stavebné náklady
122 800,64 €
polohopis, výškopis
962,63 €
vytýčenie stavby
697,07 €
Náklady celkom
133 331,08 €

XIII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy
Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov od 1.4.2017.
41. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií
zabezpečovaných prostredníctvom oddelenia podnikateľských činností MsÚ Bardejov, do majetku
mesta podľa zákona o účtovníctve, a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb
BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov, od 1.4.2017, podľa následovného popisu:
P.c

Druh, názov, popis

1.

PD, chodník Bard. Zábava, vytýčenie

PD
600,00
Kolky
30,00
Vytýčenie
87,46
Realizácia 65 745,00
22

Analytické
členenie

Evidenčná
hodnota

01 02 72
01 02 01

66 462,46

2.

Detské ihrisko-Bar. Nová Ves PD

3.
4.
5.

ŽÚ- Ul. Sv. Jakuba
ŽÚ- Sídl. Družba
PD, Rek. Ul. Fraňa Kráľa,
Ul. Pod brehom

6.
7.
8.
Spolu

ŽÚ- Ul. Kpt. Nálepku
Revitalizácia minerálneho
prameňa Dl.Lúka
Rek. Domu smútku Bardejov

PD
300,00
Realizácia 10 500,00

PD
750,00
Kolky
32,00
ŽÚ
10 629,36
Realizácia 83 965,64
PD
1 040,00
Realizácia 14 331,36

01 02 02

10 800,00

01 02 04
01 02 05

34 937,02
16 679,51

01 02 51

95 377,00

01 02 64
01 02 06

24 403,08
15 371,36

02 02 10

13 600,02
277 630,45

XIV. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do nájmu
spoločnosti BARDTERM, s.r.o., ul. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov.
42. Spoločnosť BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií za rok 2016
do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do nájmu spoločnosti
BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
Súpis investičných akcií zrealizovaných v roku 2016.
Zápis č.
01/2016
02/2016

Kotolňa
K13
K02

Názov investičnej akcie
Nákup a inštalácia kotla Viessmann
Pripojenie 15 OST do systému MaR vo vetvách
BaC
03/2016 K01-K12
Realizácia opt. Siete medzi kotolňami K01 až
512 ukončenie IA presunuté na rok 2017
04/2016 K28, MsÚ
Rekonštrukcia vykurovania, objekt C
05/2016 K28, MsÚ
Rekonštrukcia vykurovania objekt B
06/2016 VS 2
Nákup, montáž a inštalácia solár. korektorov
07/2016 VS 2
Vyregulovanie rozvodov tepla, meranie
a regulácia v OST
08/2016 K01,K03
Rekonštrukcie okruhu kotolní K01, K03projek.dokumentácie
09/2016 K08
Presun technológie a reg. Stanice plynu z kotolne
K08
10/2016 Kryt.plaváreň
Vyregulovanie rozvodov tepla, úprava MaR
11/2016 K04,K07,K08 Spracovanie špecifikácií a rozpočtov k PD na
realizáciu výmeny rozvodov tepla z prostriedkov
eurofondov
Celková suma zrealizovaných investičných akcií v roku 2016
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Hodnota s DPH
6 313,01 €
3 459,60 €
0,00 €
16 097,89 €
5 792,48 €
29 798,40 €
28 675,20 €
36 228,00 €
9 000,00 €
5 400,00 €
16 560,00 €

157 324,58 €

XV._Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do
užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
43. Spoločnosť BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií za rok 2016
do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti
BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
Zoznam ukončených akcií technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku
mesta spoločnosťou BARDBYT, s.r.o., za rok 2016.
I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ
RN- 4 renovácia fasády z Rad. Námestia
RN- 15 renovácia ÚK v prevádzke na prízemí
RN- 16 projektová dokumentácia, rekonštrukcia.
modernizácia
4. RN- 21 výmena okien v dvornej časti (spojovací
krčok)
5. RN- 25 renovácia spojovacej chodby- dufartu na
prízemí
6. RN- 35 výmena okien na poschodí
7. RN- 35 výmena okien v dvornej časti
8. Sídlisko Poštárka- výmena okien v radových
a bytových domoch
9. RN- 42 výmena prečerpávajúceho zariad.- suterén
havarijný stav- strojné vybavenie
Spolu
1.
2.
3.

Ročný plán
0,00 €
3 497,00 €
10 800,00 €

Plnenie plánu
0,00 €
3 497,00€
10 800,00 €

776,00 €

776,00 €

1 810,00 €

1 888,70 €

2 250,00 €
0,00 €
8 900,00 €

2 251,76 €
0,00 €
8 934,71 €

1 967,00 €

1 966,37 €

30 000,00 €

30 114,54 €

Poznámka:
Schválený ročný plán bol prekročený o sumu 114,54 € a to z dôvodu naviac drobných prác u akcií
pod bodom č. 5,6,8.

44. Odúčtovanie stavby „Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30 na Radničnom námestí
v Bardejove“.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „Stavebné
úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30 na Radničnom námestí v Bardejove“ do majetku mesta
podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o.,
Moyzesova 7, Bardejov.
Dotácia z MD, V a RR SR:
- stavebné náklady - byty
58 960,00 €
Vlastné zdroje:
- projektová dokumentácia
5 580,00 €
- stavebné náklady - byty
14 743,94 €
- spoločné priestory
13 855,57 €
- stavebný dozor
4 120,00 €
Vlastné zdroje spolu:
38 299,51 €
Náklady celkom
97 259,51 €
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B. Neschvaľuje.
I. Predaj nehnuteľností.
45. Ján Hudák a Slavka Hudáková, Štefánikova 61, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 4988/36 vo výmere 1800
m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, pozemku parc. C KN 4988/39 vo výmere 420 m2, kultúra
pozemku – zastavaná plocha, evidované na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov.
Stanovisko oddelenia ŽP
MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný
k 31.12.2014. Parcela C KN 4988/36 a 4988/39 sú vedené z časti v plochách ochrannej zelene
vodných zdrojov.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014
s výhľadom do r. 2025.
Mestský úrad – oddelenie
Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ:
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju mestského pozemku parc. C
KN 4988/36 a C KN 4988/39 v k.ú. Bardejov.
46. Herstek Milan, Radničné námestie č. 11, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 6422/1 v k.ú.
Bardejov - novovytvorenej parc. C KN 6422/33 vo výmere 885 m2, kultúra pozemku – vodná plocha,
na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov.
Stanovisko odd. ŽP MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupiteľstvom
Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný k 31.12.2014.
Parcela C KN 6422/33 je vedená v plochách ÚZEMIE DROBNEJ KOMUNÁLNEJ VÝROBY,
VÝROBNÝCH SLUŽIEB, STAVEBNÍCTVA, DISTRIBÚCIE A SKLADOV.
a) územie slúži:
- pre živnostenské a remeselnícke aktivity, remeselné služby, ktoré výraznejšie neohrozujú kvalitu
životného prostredia,
b) na území je prípustné umiestňovať:
- objekty pre živnosti, podnikateľské a remeselné aktivity,
- maloobchodné činnosti a služby,
- servisné a distribučné služby, opravárenská činnosť,
- byty majiteľov zariadení,
- záhradníctva,
- garáže mechanizmov,
- obchodné a administratívne zariadenia a maloobchodné činnosti a služby,
c) ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014 s výhľadom
do r. 2025.
Mestský úrad – oddelenie
Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ:
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju mestského pozemku parc. C
KN 6422/1 vo výmere 885 m2 v k.ú. Bardejov.
Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14,
Košice: Pôvodná parcela predstavuje koryto a pobrežné pozemky neupraveného vodohospodársky
významného vodného toku Topľa, ev. č. toku 021, v správe našej organizácie.
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice zaujíma z hľadiska technickoprevádzkových záujmov správcu vodných tokov, ako i z hľadiska protipovodňovej ochrany
následovné stanovisko:
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S odpredajom novovytvorenej parcely C KN 6422/33 o výmere 885 m2 nesúhlasíme, nakoľko
predmetný pozemok tvorí pobrežný pozemok a prirodzenú inundáciu vyššie uvedeného vodného toku.
Nachádza sa v záplavovom území a má teda charakter vodnej plochy.
Zároveň upozorňujeme, že predmetná lokalita bude súčasťou pripravovaných protipovodňových
opatrení v rámci III. etapy stavby „Bardejov – ochrana pred povodňami na rieke Topľa, III. etapa.

II. Zámenu nehnuteľností.
47. Tibor Bilišňanský – COLOR MIX, 086 22 Kľušovská Zábava, Kľušov č. 257
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje zámenu časti pozemku z parc. C KN 4294/3
evidovanej na LV č. 14826 na Bardejovskej Zábave, za časť pozemku z parc. C KN 404/1 vo výmere
cca 70 m2, evidovanej na LV č. 6279 vedľa obytného bloku C na ul. Slovenskej.
Stanovisko oddelenia ŽP
MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný
k 31.12.2014. Parcela C KN 404/1 zakreslená v žiadosti je určená na verejnú a izolačnú zeleň a preto
neodporúčame jej zámenu.
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014
s výhľadom do r. 2025.
Stanovisko odd. podnikateľských činností MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, k predloženej žiadosti dáva nasledovné stanovisko: Zámena týkajúca sa
mestských pozemkov je výlučne v kompetencii oddelenia správy majetku.
Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov:
V predmetnom území sa nachádzajú siete verejného osvetlenia. Nie je nám známe, ako by nový
vlastník s časťou parcely naložil. Je možné, že v prípade zamýšľanej výstavby, by bolo nutné ich
preloženie.

III. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta.
48. Mgr. Marta Frická, Partizánska 46, Bardejov a Ing. Ján Frický
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/3 od
vlastníka Ing. Jána Frického, CSc. a spoluvlastníckeho podielu 1/3 od vlastníčky Mgr. Marty Frickej,
bytom Partizánska 46, Bardejov, na pozemku parc. E KN 3457/1 a parc. E KN 3457/2 evidovaných
na LV č. 12965 v k.ú. Bardejov, do vlastníctva Mesta Bardejov.

IV. Posunutie oplotenia na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov.
49. Anna Mikluščáková, Slovenská 12, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje posunutie plota o 1,5 m na parcelu mestského
pozemku na Štefánikovej ulici v Bardejove. V súčasnosti sa oplotenie nachádza medzi jej parcelou C
KN 1653/13 a mestskou parcelou C KN 1653/12.
Stanovisko oddelenia podnikateľských činností MsÚ Bardejov: Mestský úrad- oddelenie
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredajú časti mestského pozemku
z parcely E KN 3538/8 vo výmere cca 82 m2 v k.ú. Bardejov.
Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov:
Bardejovský podnik služieb Bapos m.p., Bardejov, vykonal obhliadku v teréne. Na základe zistených
skutočností posun plota neodporúčame. Na ulici Štefánikova v časti, kde sa nachádza aj predmetné
oplotenie, je už niekoľko rokov dopravná situácia značne neprehľadná. V blízkosti sa nachádza
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autobusová zastávka. Vzhľadom na priemyselný charakter ulice sa po nej pohybuje zvýšené množstvo
nákladných vozidiel. Posunutie plota by zúžilo priestor okolo komunikácie. Vedľa prevádzky p.
Mikluščakovej sa nachádza ďalšia prevádzka. Posunutím plota by sa zhoršila možnosť odbočovania
a vychádzania vozidiel z tohto priestoru.
Stanovisko oddelenia životného prostredia MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný
a Mestským zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov)
aktualizovaný k 31.12.2014. Parcela C KN 1653/12 v k.ú. Bardejov sa nachádza na ul.Štefánikova
a je určená na Územie drobnej komunálnej výroby, výrobných služieb, stavebníctva, distribúcie
a skladov:
a/ územie slúži:
- pre živnostenské a remeselnícke aktivity, remeselné služby, ktoré výraznejšie neohrozujú kvalitu
životného prostredia.
b/ na území je prípustné umiestňovať:
- objekty pre živnosti, podnikateľské a remeselné aktivity
- maloobchodné činnosti a služby
- servisné a distribučné služby, opravárenská činnosť
- byty majiteľov zariadení
- záhradníctva
- garáže mechanizmov
Obchodné a administratívne zariadenia a maloobchodné činnosti a služby
c/ ostatné funkcie /činnosti sú neprípustné
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný k 31.12.2014
s výhľadom do r. 2025.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
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MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 13/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Investičný zámer - Krytá plaváreň, spol. Bardterm, s. r. o.

A/

schvaľuje
1. Investičný zámer Krytá plaváreň - Bardejov.

B/

berie na vedomie
1. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s. r. o.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 14/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe Bardterm,
s. r. o. Bardejov

A/

schvaľuje
1. Výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov tepla v správe Bardterm,
s. r. o. Bardejov.

B/

berie na vedomie
1. Stanovisko Dozornej rady spol. Bardterm, s. r. o.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 15/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Žiadosť o poskytnutie NFP - rekonštrukcia MŠ Komenského 24

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, kód výzvy, OPKZP-PO-SC431-2017-19 na projekt : Zníženie
energetických nákladov MŠ, Komenského 24, Bardejov, ktorý je v súlade s
Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na
roky 2015 - 2024.
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
3. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových
oprávnených výdavkov pre projekt: Zníženie energetických nákladov MŠ,
Komenského 24, Bardejov,
kód výzvy, OPKZP-PO4-SC431-201719.
Celkové oprávnené výdavky vo výške 542 619,26 EUR, celkové
spolufinancovanie vo výške 27 130,97 EUR (5% z celkových oprávnených
výdavkov) a prípadné neoprávnené výdavky neuznané riadiacim orgánom z
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku prekročenia referenčných hodnôt
pre výdavky projektu.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 16/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Žiadosť o NFP - rekonštrukcia MŠ Vinbarg

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného
prostredia, kód výzvy, OPKZP-PO-SC431-2017-19 na projekt : Zníženie
energetických nákladov MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov, ktorý je
v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta
Bardejov na roky 2015 - 2024.
2. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
3. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových
oprávnených výdavkov pre projekt: Zníženie energetických nákladov MŠ,
Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov, kód výzvy,
OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Celkové oprávnené výdavky vo výške 600 869,39 EUR,
celkové
spolufinancovanie vo výške 30 043,47 EUR (5% z celkových oprávnených
výdavkov) a prípadné neoprávnené výdavky neuznané riadiacim orgánom z
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku prekročenia referenčných hodnôt
pre výdavky projektu.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 17/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Informácia o rekonštrukcii futbalového štadióna

A/

berie na vedomie
1. Informáciu o rekonštrukcii mestského futbalového štadióna.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 18/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2016

A/

berie na vedomie
1. Hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu Mesta Bardejov a
zriadených rozpočtových organizácií za rok 2016.
2. Bilanciu odpadového hospodárstva a nájomných bytov Vinbarg k 31. 12. 2016
podľa prílohy č. 19
3. Rozbor pohľadávok a záväzkov Mesta Bardejov k 31. 12. 2016 podľa príloh č.
21 a č. 22.
4. Bilanciu aktív a pasív Mesta Bardejov a rozpočtových organizácií k 31. 12.
2016 podľa prílohy č. 23.
5. Výkaz ziskov a strát Mesta Bardejov a zriadených rozpočtových organizácií k
31. 12. 2016 podľa prílohy č. 24.
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu Mesta Bardejov k 31. 12. 2016 a prehľad o
poskytnutých zárukách podľa prílohy č. 25.
7. Prehľad o príjmoch a výdavkoch mesta a rozpočtových organizácií získaných z
iných ako vlastných zdrojov v roku 2016 podľa prílohy č. 26.
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách v roku 2016 na základe VZN č. 68/2005
podľa prílohy č. 27.
9. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za
rok 2016.

B/

schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2016 bez výhrad.
2. Záverečný účet mesta za rok 2016 podľa prílohy č. 1 - 18.
3. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 520 500,02 €.
4. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 766 324,55 €.
5. Prebytok finačných operácií vo výške 414 224, 41 €.
6. Prebytok rozpočtu mesta za rok 2016 vo výške 754 175,47 €.
7. Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 282 053,65 €.

B/

schvaľuje
8. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1
168 399,88 €.
9. Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 886 346,23 € do
peňažných fondov podľa prílohy č. 18 po usporiadaní o prostriedky účelovo
určené na bežné a kapitálové výdavky.
10. Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok
2016 podľa prílohy č. 18/1.
11. Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 20.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 19/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2017

A/

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

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha þ.1

II. ZMENA PROGRAMOVÉHO ROZPOýTU MESTA BARDEJOV
A ZRIADENÝCH ROZPOýTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ NA ROK 2016
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona þ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a na základe § 14 odsek 2 písmena a) zákona þ. 583/2004 Z. z.
o rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
predkladáme mestskému zastupiteĐstvu rozpoþtové opatrenie:
Presun rozpoþtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpoþtu,
priþom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
Výdavky programového rozpoþtu
Funkþná
Položka,
klasifikácia podpoložka
PROGRAM 2: BezpeþnosĢ
Podprogram þ.1 Mestská polícia
Prvok þ.1 Policajné služby
02 01 01 03 1 0
6 3 3 002
02 01 01 03 1 0
6 3 3 006
02 01 01 03 1 0
6 3 3 010
02 01 01 03 1 0
6 3 4 002
02 01 01 03 1 0
6 3 5 003
02 01 01 03 1 0
6 3 5 005
02 01 01 03 1 0
6 3 7 004
02 01 01 03 1 0
6 3 7 011
02 01 01 03 1 0
6 3 7 038

pro podprv

S1 S2 S3 Zdroj

11
11
11
11
11
11
11
11
11

00
00
00
00
00
00
00
00
00

41
41
41
41
41
41
41
41
41

Názov položky

P-Výpoþtová technika
P-Všeobecný materiál
P-Pracovné odevy,obuv
P-Servis,údržba,opravy
P-Údržba telekomunik.techniky
P-Údržba špeciálnych strojov
P-Všeobecné služby
P-Posudky
Vratka dotácie-kamerový systém

PROGRAM 3: Doprava
Podprogram þ.1 Údržba miestnych komunikácií - Bapos
Prvok þ.1 Na miestne komunikácie
03 01 01 04 5 1
6 4 1 001 02 10
41 Bapos-Na miestne komunikácie
03 01 01 04 5 1
7 2 1 001 02 10 05 52 Bapos-Dlhá Lúka, Mlynská
Prvok þ.2 Zrážkové vody
03 01 02 04 5 1
6 4 1 001 02 10 05 41 Bapos-na zrážkové vody
Podprogram þ.2 Miestne komunikácie
Prvok þ.9 Chodník Bardejovská Zábava
03 02 09 04 5 1
7 1 7 002 02 43 29 52 Chodník Bardejovská Zábava
PROGRAM 4: Vzdelávanie
Podprogram þ.2 Základné vzdelávanie
Prvok þ.7 Správa objektov ZŠ
04 02 07 09 1 2 1 6 3 5 006 10
04 02 07 09 1 2 1 6 3 5 006 10 81
PROGRAM 5: Šport
Podprogram þ.1 Mestské športoviská
Prvok þ.2 Mestský štadión
05 01 02 08 1 0
7 1 7 002 10 89
05 01 02 08 1 0
7 1 6
10 89 01
Podprogram þ.2 SúĢaže a iné aktivity
Prvok þ.1 Najúspešnejší športovec
05 02 01 08 1 0
6 3 7 002 10
Prvok þ.2 Podujatia, akcie
05 02 02 08 1 0
6 3 7 002 10 10
Podprogram þ.4 Fondy na podporu športu
Prvok þ.1 Fond mládežníckeho športu
05 04 01 08 1 0
6 4 2 002 10 91 05
05 04 01 08 1 0
6 4 2 002 10 91 06
Prvok þ.4 Fond športových podujatí
05 04 04 08 1 0
6 4 2 002 10 93 08

Rozpoþet

Zmena

Zmenený
rozpoþet

2 000
2 300
8 100
3 000
1 000
100
2 000
0
0

-500
-500
-1 500
-500
-500
1 800
-380
80
3 000

1 500
1 800
6 600
2 500
500
1 900
1 620
80
3 000

683 400
51 500

-24 300
-39 290

659 100
12 210

122 900

-17 000

105 900

0

59 790

59 790

29 332
33 768

-3 535
3 535

25 797
37 303

231 057
0

-3 600
3 600

227 457
3 600

41
41

ZŠ-správa objektov, údržba
ZŠ Vinbarg-oprava strechy

52
52

Rekonštrukcia FŠ
Autorský dozor-rekonštrukcia FŠ

41

OŠ-Najúspešnejší športovec

1 500

-670

830

41

OŠ-Podujatia, akcie

4 000

670

4 670

71
71

ŠK Milénium BNV (ml.futal)
TJ Slovan Dlhá Lúka (ml.futbal)

2 500
1 500

1 200
800

3 700
2 300

71

ŠŠK JAK-mem.Savþinského

2 500

-2 500

0
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05 04 04 08 1 0

6 4 2 002 10 93 22 71

Sl.rybársky zväz, 52r. o Štít Mesta

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta
Podprogram þ.2 Mestský úrad
Prvok þ.18 Externý manažment projektov
06 02 18 06 2 0
6 3 7 005 13
41 Externý manažment projektov
Podprogram þ.5 Finanþná a rozpoþtová oblasĢ
Prvok þ.4 Splátky úveru spolufinancovania grantov
06 05 04 01 7 0
6 5 1 002 04 12
41 Splátky úrokov úveru r.2016
PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania
Podprogram þ.1 Cestovný ruch
Prvok þ.1 Kultúrno - turistické centrum
07 01 01 08 2 0
6 1 0
03 01
41 KTC-Tarifné platy
07 01 01 08 2 0
6 2 0
03 01
41 KTC-Odvody
07 01 01 08 2 0
6 3 0
03 01
41 KTC-Tovary a služby
Podprogram þ.2 Turisticko - informaþné kancelárie
Prvok þ.2 Bardejovské Kúpele
07 02 02 08 2 0
6 3 0
03 02
41 KTC-TIK Bard. Kúpele-energie
PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta
Podprogram þ.2 Verejná zeleĖ
Prvok þ.1 Kosenie, hrabanie, zvoz, uloženia
08 02 01 06 2 0
7 2 1 001 02 10 03 41 Bapos-nákup kosaþky
Podprogram þ.4 Iná þinnosĢ v rozvoji mesta
Prvok þ.2 Karanténna stanica
08 04 02 06 2 0
7 2 1 001 08 10
52 Bapos-karanténna stanica-KV
PROGRAM 10: Kultúra a média
Podprogram þ.1 Kultúra
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
10 01 01 08 2 0
6 3 7 002
Prvok þ.3 Kronika
10 01 03 08 2 0
6 3 3 006
10 01 03 08 2 0
6 3 3 004
Prvok þ.4 Oddelenie kultúry
10 01 04 08 2 0
6 3 3 004
10 01 04 08 2 0
6 3 4 003
10 01 04 08 2 0
6 3 5 004
10 01 04 08 2 0
6 3 7 027

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04

500

500

2 293

-1 707

586

14 000

-5 000

9 000

43 750
15 410
41 284

1 300
500
-1 150

45 050
15 910
40 134

1 997

-650

1 347

0

41 300

41 300

20 500

-20 500

0

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

OK-Bard.hudobná jar
OK-Organové dni J.Grešáka
OK-Mestské oslavy-oslavy mesta
OK-Bard.hudobná jeseĖ
OK-Výstavy
OK-DeĖ matiek
OK-DeĖ žien
OK-Mosty medzi mestami
OK-Béla Kéler
OK-Maliarsky pléner
OK-Vyvadzanie Kaþura
OK-Premietanie na námestí
OK-Sochársky pléner
OK-Tuning show

1 000
3 000
3 400
1 500
2 000
3 000
3 200
3 500
3 500
4 500
1 300
1 000
5 000
1 000

-1 000
2 500
-100
-1 500
-500
-600
20
1 600
900
467
6
-400
900
-700

0
5 500
3 300
0
1 500
2 400
3 220
5 100
4 400
4 967
1 306
600
5 900
300

03 02
03 02

41
41

K-Všeobecný materiál
K-Prevádzkové stroje, prístroje

1 200
0

-631
631

569
631

03
03
03
03

41
41
41
41

OK-Prevádzkové stroje, prístroje
OK-Poistenie-auto
OK-Údržba prevádzkov.strojov
OK-Odmeny-dohody

1 700
728
300
1 600

-700
7
200
-1 100

1 000
735
500
500

0
480 000

1 194
-34 357

1 194
445 643

0

34 357

34 357

0

513

513

04
04
04
04

02
05
12
13
15
18
19
22
31
45
50
55
56
60

0

PROGRAM 11: StarostlivosĢ o pamiatky
Podprogram þ.1 Obnova a údržba historických pamiatok
Prvok þ.2 Obnova hradobného opevnenia - južná þasĢ (hrad)
11 01 02 08 2 0
6 3 7 005 07 37
41 JH-archeolog.výskum-spolufinanc
11 01 02 08 2 0
7 1 7 002 07 37
111 Obnova hrad.opev.-južná þasĢ
Prvok þ.5 Rekonštrukcia priekopového múra Sý
11 01 05 08 2 0
7 1 7 002 07 14
111 Rek.priekopového múra Sý MO
Prvok þ.7 Školská bašta
11 01 07 08 2 0
6 3 5 006 07 48
41 Reštaur.kamenných ochozov-spfin
PROGRAM 12: Sociálne zabezpeþenie
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Podprogram þ.3 Denné centrá
Prvok þ.5 DC ostané náklady
12 03 05 10 2 0
6 3 7 002 05
Podprogram þ.8 Granty a projekty
Prvok þ.2 Rekonštrukcia ZpS TopĐa
12 08 02 10 2 0
6 3 7 031 05 18

41

DC-športové podujatia a súĢaže

41

Pokuta ZpS TopĐa

PROGRAM 13: Bývanie a obþianska vybavenosĢ
Podprogram þ.1 Bývanie
Prvok þ.1 Byty Vinbarg (prevádzka, opravy, úroky ŠFRB)
13 01 01 06 6 0
6 3 7 004 05 03
41 S-Revízie zariadení-129 b.j.
Podprogram þ.2 Obþianska vybavenosĢ
Prvok þ.2 Právne služby, súdne poplatky
13 02 02 06 6 0
6 3 7 012 05
41 S-Súdne poplatky/byty
Zmena výdavkov spolu

3/9

3 100

-1 512

1 588

0

5 512

5 512

1 500

-100

1 400

400

100

500

0

Príloha þ.1
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona þ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písmena b), c) zákona þ. 583/2004 Z. z.
o rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
predkladáme mestskému zastupiteĐstvu rozpoþtové opatrenie:
Povolené prekroþenie príjmov na týchto položkách:
Príjmy rozpoþtu

Položka

Príjmy RO

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

S1 S2 S3 Zdroj
003
002
002
002
002
002
002
002
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

001
001
001
001
001
001
001
001
012
007

10 01
10 02
10 03
10 05
10 06
10 07
10 10
10 01
10 02
10 03
10 05
10 06
10 07
10 10
05
06 02
06 03
06
10 91
10 07
10 12
10 06
07
01 02
01
01 02
02 01
02 04
05 87
07 11
07 12
07 13
01 02
600

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
43
71
71
71
71
71
71
8 111
111
111
111
111
111
111
111
01 111
6 41
1
1
1
1
1
1
1
6
6
6
6
6
6
6

Názov položky

Rozpoþet

Zmena

Výnos dane z príjmov
10 354 054
MŠ Gorkého-školné
0
MŠ Komenského 24-školné
0
MŠ Komenského 47-školné
0
MŠ ď.Svobodu-školné
0
MŠ Nábrežná-školné
0
MŠ Nový Sad-školné
0
MŠ Bard. Nová Ves-školné
0
ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ
0
ŠJ Komenského 24--Za réžiu ŠJ
0
ŠJ Komenského 47-Za réžiu ŠJ
0
ŠJ ď.Svobodu-Za réžiu ŠJ
0
ŠJ Nábrežná-Za réžiu ŠJ
0
ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ
0
ŠJ Bard. Nová Ves-Za réžiu ŠJ
0
Za opatrovateĐskú službu
40 000
SM-Go plány
100
SM-Za znalecké posudky
0
Z predaja pozemkov
11 850
16 420
Grant-Bardenergy-mládež.šport
0
Grant VVS-Futbal-šanca pre všetk
Grant VVS-HĐadáme talenty
0
Grant-Kaufland
0
0
Grant SLSP-Revital.prameĖa v DL
Dotácia-Dobr.požiarna ochrana SR
0
0
Tr. MV- VoĐby do NR SR 2016
0
ÚPSVR na dáky HN /ÚOP/
0
Tr.MV-Na vojnové hroby
0
Tr.MK-Bardkontakt 2016
ÚPSVR na VPP - dotácia
0
0
Tr.MK SR-MO Jý-archeol.výskum
Tr.MK SR-Školská bašta-ochoze
0
Tr.MK SR-Hrubá bašta-strecha
0
ÚPSVR na výkon osob.príjemcu
0
ZŠ Wolkerova - réžia ŠJ
0

46 830
4 767
5 950
4 575
5 318
5 082
2 569
1 362
890
858
745
900
841
396
228
9 000
1 000
1 000
22 237
-74
700
500
2 000
3 860
2 000
31 404
35 000
384
6 000
250 000
5 000
2 000
35 000
500
3 824

Zmena príjmov spolu

492 646

Zmenený
rozpoþet
10 400 884
4 767
5 950
4 575
5 318
5 082
2 569
1 362
890
858
745
900
841
396
228
49 000
1 100
1 000
34 087
16 346
700
500
2 000
3 860
2 000
31 404
35 000
384
6 000
250 000
5 000
2 000
35 000
500
3 824

Povolené prekroþenie výdavkov na týchto položkách:
Výdavky programového rozpoþtu
Funkþná
Položka,
S1 S2 S3 Zdroj
Názov položky
klasifikácia podpoložka
PROGRAM 1: Služby obþanom
Podprogram þ.2 Cintoríny
Prvok þ.5 Vojenské cintoríny
01 02 05 08 4 0
6 3 5 006 02 05 04 111 Bapos-Vojenské cintoríny
Podprogram þ.4 VoĐby
Prvok þ.1 VoĐby do NR SR

pro podprv
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Rozpoþet

0

Zmena

384

Zmenený
rozpoþet

384

01 04 01 01 6 0

6

0 0

01

8 111 VoĐby do NR SR 2016-dotácia

0

31 404

31 404

PO-Dotácia-požiarna ochrana SR

0

2 000

2 000

41
41

MŠ Gorkého-školné
ŠJ Gorkého-Za réžiu ŠJ

0
0

4 767
890

4 767
890

41
41

MŠ Komenského 24-školné
ŠJ Komenského 24-Za réžiu ŠJ

0
0

5 950
858

5 950
858

41
41

MŠ Komenského 47-školné
ŠJ Komenského 47-Za réžiu ŠJ

0
0

4 575
745

4 575
745

41
41

MŠ ď.Svobodu-školné
ŠJ ď.Svobodu-Za réžiu ŠJ

0
0

5 318
900

5 318
900

41
41

MŠ Nábrežná-školné
ŠJ Nábrežná-Za réžiu ŠJ

0
0

5 082
841

5 082
841

41
41

MŠ Nový Sad-školné
ŠJ Nový Sad-Za réžiu ŠJ

0
0

2 569
396

2 569
396

41
41

MŠ Bard. Nová Ves-školné
ŠJ Bard. Nová Ves-Za réžiu ŠJ

0
0

1 362
228

1 362
228

41

ŠJ Wolkerova- prevádz.stroje-el.pec

0

3 824

3 824

43

Detské ihrisko BNV-spolufin.grantu

0

10 566

10 566

41

Finanþná a ekon.analýza projektu

0

3 500

3 500

71

Fond mládežníckeho športu

770

-74

696

71
71

VVS-BNV-Futbal šanca pre všetkých
VVS-DL-HĐadáme talenty

0
0

700
500

700
500

Reprezentaþné-dotácia-Kaufland

0

2 000

2 000

6 500
7 500

1 000
1 000

7 500
8 500

0
0

5 600
6 000

5 600
6 000

PROGRAM 2: BezpeþnosĢ
Podprogram þ.3 Potreby požiarnej ochrany
Prvok þ.2 Materiál, údržba, služby
02 03 02 03 2 0
6 0 0
01
71
PROGRAM 4: Vzdelávanie
Podprogram þ.1 Predškolské vzdelávanie
Prvok þ.2 MŠ Gorkého
04 01 02 09 1 1 1 6 0 0
10 01 1
04 01 02 09 6 0 1 6 3 3 004 10 01 6
Prvok þ.3 MŠ Komenského 24
04 01 03 09 1 1 1 6 0 0
10 02 1
04 01 03 09 6 0 1 6 3 3 004 10 02 6
Prvok þ.4 MŠ Komenského 47
04 01 04 09 1 1 1 6 0 0
10 03 1
04 01 04 09 6 0 1 6 3 3 004 10 03 6
Prvok þ.6 MŠ ď. Svobodu
04 01 06 09 1 1 1 6 0 0
10 05 1
04 01 06 09 6 0 1 6 3 3 004 10 05 6
Prvok þ.7 MŠ Nábrežná
04 01 07 09 1 1 1 6 0 0
10 06 1
04 01 07 09 6 0 1 6 3 3 004 10 06 6
Prvok þ.8 MŠ Nový Sad
04 01 08 09 1 1 1 6 0 0
10 07 1
04 01 08 09 6 0 1 6 3 3 001 10 07 6
Prvok þ.10 MŠ Bardejovská Nová Ves
04 01 10 09 1 1 1 6 0 0
10 10 1
04 01 10 09 6 0 1 6 3 3 004 10 10 6
Podprogram þ.2 Základné vzdelávanie
Prvok þ.18 ŠJ ZŠ Wolkerova
04 02 18 09 6 0 3 7 1 3 004 10 02
PROGRAM 5: Šport
Podprogram þ.1 Mestské športoviská
Prvok þ.8 Detské ihriská
05 01 08 08 1 0
7 1 7 001 02
Podprogram þ.3 Výstavba športovísk
Prvok þ.1 Cyklotrasy (Muszyna)
05 03 01 08 1 0
6 3 7 011 02 05
Podprogram þ.4 Fondy na podporu športu
Prvok þ.1 Fond mládežníckeho športu
05 04 01 08 1 0
6 4 2 002 10 91 00
Prvok þ.4 Fond športových podujatí
05 04 04 08 1 0
6 4 2 002 10 10
05 04 04 08 1 0
6 4 2 002 10 12

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta
Podprogram þ.2 Mestský úrad
Prvok þ.6 Reprezentaþné výdavky
06 02 06 01 1 1
6 3 3 016 01 00 01 71
Podprogram þ.4 ýinnosĢ správy majetku
Prvok þ.3 GO plány a ostatné služby
06 04 03 01 1 1
6 3 7 005 06 03
41
06 04 03 01 1 1
6 3 7 011 06
41

SM-Go plány
SM-Štúdie,expertízy,posudky

PROGRAM 7: Cestovný ruch a rozvoj podnikania
Podprogram þ.4 Bardejovský jarmok
Prvok þ.2 Seminár Bardkontakt, akcie jarmoku
07 04 02 08 6 0
6 3 3 006 02 04
41
Predajné stánky-spolufin. grantu
07 04 02 08 6 0
6 3 7 001 02 04
111 Pý-Bardkontakt-dotácia
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PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta
Podprogram þ.1 Odpadové hospodárstvo

Prvokē.8RegionálnecentrumzhodnocovaniaBRO
08 01 09 05 1 0
7 1 6
08 80
41
PD-region.centrum BRO
Podprogram þ.4 Iná þinnosĢ v rozvoji mesta
Prvok þ.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos
08 04 06 06 2 0
7 1 7 002 07 51
43
Spolufinancovanie projektu 5%
PROGRAM 10: Kultúra a média
Podprogram þ.1 Kultúra
Prvok þ.8 Dotácie externým subjektom
10 01 08 08 2 0
6 4 2 001 03 30

41

7 200

10 000

17 200

0

11 671

11 671

0

3 000

3 000

0

5 000

5 000

0
0

10 471
3 860

10 471
3 860

0

2 000

2 000

0
0

14 259
35 000

14 259
35 000

170 140

9 000

179 140

ÚOP-Všeobecný materiál
ÚOP-na dávku a rod.prídavky

0
0

500
35 000

500
35 000

Projekt VPP - dotácia

0

250 000

250 000

Socha kata - ak.sochár Kutný

PROGRAM 11: StarostlivosĢ o pamiatky
Podprogram þ.1 Obnova a údržba historických pamiatok
Prvok þ.2 Obnova hradobného opevnenia - južná þasĢ (hrad)
11 01 02 08 2 0
6 3 7 005 07 37
111 JH-archeolog.výskum-dotácia
Prvok þ.6 Revitalizácia minerálneho prameĖa v Dlhej Lúke
11 01 06 08 2 0
7 1 7 002 02 23
41
Revit. min. prameĖa v DL-spolufin
11 01 06 08 2 0
7 1 7 002 02 23
71
Revit. min. prameĖa v DL-grant
Prvok þ.7 Školská bašta
11 01 07 08 2 0
6 3 5 006 07 48
111 Reštaur.kamenných ochozov-dotác
Prvok þ.8 Hrubá bašta
11 01 08 08 2 0
6 3 5 006 07 49
41
Obnova strechy-spolufinan. gr.
11 01 08 08 2 0
6 3 5 006 07 49
111 Obnova strechy-dotácia
PROGRAM 12: Sociálne zabezpeþenie
Podprogram þ.1 OpatrovateĐská služba
Prvok þ.1 OpatrovateĐská služba v byte obþana
12 01 01 10 1 2
6 1 1
05 00
41
Podprogram þ.5 Sociálna pomoc
Prvok þ.5 Inštitút osobitného príjemcu
12 05 05 10 7 0
6 3 3 006 01 02 01 111
12 05 05 10 7 0
6 3 7 006 01 02
111
Podprogram þ.6 Podpora zamestnanosti
Prvok þ.1 Verejno-prospošené práce
12 06 01 04 1 2
6 0 0
05 87
111

OS-Tarifný plat

Zmena výdavkov spolu
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492 646
0

Príloha þ.1
V súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona þ. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a na základe § 14 ods. 2 písmena d) zákona þ. 583/2004 Z. z.
o rozpoþtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
predkladáme mestskému zastupiteĐstvu rozpoþtové opatrenie:
Povolené prekroþenie finanþných operácií

Príjmové finanþné
operácie

Položka

S1 S2 S3 Zdroj

4
4
4
4
4
4
4

07
131F Zostatok nevyþerpanej dotácie
05
21 131F CSS-zostatok nevyþerp.dotácie
10 02 04 131F Nevyþerpané dopravné ZŠ 2015
10
131F MŠ Nábrežná-zostatok nev.dotácie
100
131F MVSR-výnosy 2015
200
131F MPSVAR-výnosy ŠR 2015
300
131F MFSR-výnosy ŠR 2015

5
5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3
3

Názov položky

Rozpoþet
0
0
0
0
0
0
0

Zmena príjmových finanþných operácií spolu

Zmena
223 644
3 187
4 062
30 000
259
119
720

Zmenený
rozpoþet
223 644
3 187
4 062
30 000
259
119
720

261 991

Povolené prekroþenie výdavkov na týchto položkách:
Výdavky programového rozpoþtu
Funkþná
Položka,
S1 S2 S3 Zdroj
klasifikácia podpoložka
PROGRAM 4: Vzdelávanie
Podprogram þ.1 Predškolské vzdelávanie
Prvok þ.7 MŠ Nábrežná
04 01 07 09 1 1 1 7 1 7 002 10 06
131F
04 01 07 09 1 1 1 7 1 7 002 10 06
41
04 01 07 09 1 1 1 6 3 5 006 10 06 01 41
Podprogram þ.2 - Základné vzdelávanie
Základné školy /1
Dopravné 2015
04 02 1 09 1 2 1 6 0 0
10 02 04 131F
04 02 2 09 1 2 1 6 0 0
10 02 04 131F
04 02 3 09 1 2 1 6 0 0
10 02 04 131F
04 02 4 09 1 2 1 6 0 0
10 02 04 131F
04 02 5 09 1 2 1 6 0 0
10 02 04 131F

pro podprv

Názov položky

MŠ Nábr.-rekonštrukcia/dot.2015
MŠ Nábr.-rekonštrukcia/spolufin.
MŠ Nábrežná-Údržba

Rozpoþet

Zmena

Zmenený
rozpoþet

0
0
7 605

30 000
5 666
-5 666

30 000
5 666
1 939

0
0
0
0
0

118
201
1 618
2 077
48

118
201
1 618
2 077
48

PROGRAM 6: Manažment a správa mesta
Podprogram þ.5 Finanþná a rozpoþtová oblasĢ
Prvok þ.5 Odvody výnosov do ŠR, vratky
06 05 05 01 1 2
6 3 7 012 100
131F MVSR-výnosy 2015
06 05 05 01 1 2
6 3 7 012 200
131F MPSVAR-výnosy ŠR 2015
06 05 05 01 1 2
6 3 7 012 300
131F MFSR-výnosy ŠR 2015

0
0
0

259
119
720

259
119
720

PROGRAM 11: StarostlivosĢ o pamiatky
Podprogram þ.1 Obnova a údržba historických pamiatok
Prvok þ.2 Obnova hradobného opevnenia - južná þasĢ (hrad)
11 01 02 08 2 0
7 1 7 002 07 37
131F Obn.HO-južná þasĢ/nevyþerp.2015

0

223 644

223 644

PROGRAM 12: Sociálne zabezpeþenie
Podprogram þ.7 Zariadenia sociálnych služieb
Prvok þ.1 Centrum sociálnych služieb-ZpS Wolkerova
12 07 01 10 2 0
6 3 7 037 05
21 131F CSS-vratky ZpS 2015

0

3 187

3 187

ZŠ Komemského-Dopravné 2015
ZŠ Wolkerova-Dopravné 2015
ZŠ B.Krpelca-Dopravné 2015
ZŠ s MŠ Pod Vin.-Dopravné 2015
ZŠ s MŠ Pod Pap.-Dopravné 2015

Zmena výdavkov spolu
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261 991
0

z toho:
 daĖové príjmy /100/
 nedaĖové príjmy /200/
 granty a transfery /300/
 príjmové finanþné operácie
z toho:
 zo splátok tuzemských úverov, pôžiþiek (FO)
 zostat. prostr. z pr. rokov a prevod prostr. z peĖaž. fondov (FO) /400/
 prijaté úvery (FO) /500/
Výdavky spolu
z toho:
 bežné výdavky /600/
 kapitálové výdavky /700/
 výdavkové finanþné operácie /800/
z toho:
 úvery a úþasĢ na majetku (FO)
 splácanie istiny (FO)
Celkový prebytok/schodok
Vylúþenie finanþných operácií
z toho:
 vylúþenie príjmových FO
 vylúþenie výdavkových FO
Schodok/prebytok obcí po vylúþení FO

Príjmy spolu

Bilancia rozpoþtu po zmenách

0
143 475
736 070
516 197
219 873
0
0
0
0

-143 475
0
-143 475

0
60 000
1 000 000
22 608 395
19 682 274
1 862 525
1 063 596
0
1 063 596
0

-1 060 000
1 063 596
3 596
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0
-12 005
604 600
143 475

736 070

12 711 354
2 183 564
6 653 477
1 060 000

22 608 395

Schválený I. zmena
rozpoþet rozpoþtu
2016
2016

-1 203 475
1 063 596
-139 879

0
1 063 596
0

20 198 471
2 082 398
1 063 596

0
203 475
1 000 000
23 344 465

12 711 354
2 171 559
7 258 077
1 203 475

23 344 465

Zmenený
rozpoþet
2016

-261 991
0
-261 991

0
0
0

403 635
351 002
0

0
261 991
0
754 637

46 830
67 718
378 098
261 991

754 637

II. zmena
rozpoþtu
2016

-1 465 466
1 063 596
-401 870

0
1 063 596
0

20 602 106
2 433 400
1 063 596

0
465 466
1 000 000
24 099 102

12 758 184
2 239 277
7 636 175
1 465 466

24 099 102

Zmenený
rozpoþet
2016

Dôvodová správa

Návrh na II. zmenu rozpočtu na rok 2016 zvyšuje objem rozpočtu v príjmoch aj
výdavkoch o 755 tis. €. Obsahuje zmeny v bežnom, kapitálovom rozpočte aj vo finančných
operáciách.
V prvej časti návrhu sú premietnuté presuny medzi výdavkovými položkami bežného
rozpočtu v programoch Bezpečnosť, Doprava, Vzdelávanie, Šport, Manažment a správa
mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania, Kultúra a médiá, Starostlivosť o pamiatky,
Sociálne zabezpečenie, Bývanie a občianska vybavenosť bez dopadu na bilanciu rozpočtu.
Zároveň sú v tejto časti materiálu navrhované presuny medzi výdavkami kapitálového
rozpočtu v programoch Doprava, Vzdelávanie, Šport, Životné prostredie a územný plán
mesta a Starostlivosť o pamiatky.
Do príjmov navrhujeme premietnuť zinkasované príjmy z bežných grantov vo výške
374 tis. €, ktoré sú premietnuté v účelovo viazaných bežných výdavkoch programov Služby
občanov, Bezpečnosť, Šport, Manažment a správa mesta, Cestovný ruch a rozvoj podnikania,
Starostlivosť o pamiatky a Sociálne zabezpečenie. Do príjmov navrhujeme taktiež premietnuť
zinkasované kapitálové príjmy z predaja pozemkov vo výške 22 tis. €, ktoré navrhujeme
použiť na spolufinancovanie schváleného grantu na rekonštrukciu objektu Baposu na
Štefánikovej ulici a na spolufinancovanie grantu na detské ihrisko v BNV.
Z neúčelových bežných prostriedkov navrhujeme zahrnúť do bežných príjmov 45 tis.
eur. Príjmy z poplatkov materských škôl a príjmy za réžiu školských jedální navrhujeme
použiť na bežné výdavky v programe Vzdelávanie, podprogram Predškolské vzdelávanie.
Navýšené príjmy z poplatkov za opatrovateľskú službu navrhujeme použiť na navýšenie
mzdových výdavkov v programe Sociálne zabezpečenie, podprograme Opatrovateľská
služba.
Poslednú časť návrhu na zmenu rozpočtu tvorí zaradenie príjmových finančných
operácií vo výške 262 tis. €. Ide o zaradenie nevyčerpaných účelových prostriedkov minulých
období na dopravné, výnosy štátneho rozpočtu, rekonštrukciu MŠ Nábrežná, vrátky za
rekonštrukciu zariadenia pre seniorov a kapitálovej dotácie na obnovu hradobného
opevnenia.

DaĖové príjmy
NedaĖové príjmy
Príjmové operácie, prevody prostriedkov z peĖažných fondov
Granty a transfery
Prijaté úvery, pôžiþky a návratné finanþné výpomoci
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Ostatné výdavkové finanþné operácie
Splácanie istín
Splácanie finanþného prenájmu

rfbr - rezervný fond bežného rozpoþtu
rfkr - rezervný fond kapitálového rozpoþtu
rfsg - fond na spolufinancovanie grantov a projektov
fop - fond na ochranu prírody

Položka
100
200
400
300
500
600
700
819
820
824
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Tento materiál obsahuje dôvodovú správu a 9 strán

PROGRAM 8: Životné prostredie a územný plán mesta
Podprogram þ.4 Iná þinnosĢ v rozvoji mesta
Prvok þ.6 Zníženie energetických nákladov m.p. Bapos

PROGRAM 11: StarostlivosĢ o pamiatky
Podprogram þ.1 Obnova a údržba historických pamiatok
Prvok þ.5 Rekonštrukcia priekopového múra Sý
Prvok þ.6 Revitalizácia minerálneho prameĖa v Dlhej Lúke
Prvok þ.7 Školská bašta
Prvok þ.8 Hrubá bašta

Vytvorené nové prvky:
PROGRAM 3: Doprava
Podprogram þ.2 Miestne komunikácie
Prvok þ.9 Chodník Bardejovská Zábava

Kód zdroja financovania
111
Zdroje štátneho rozpoþtu
41
Bežné príjmy
43
Kapitálové príjmy
46
Iné zdroje vyššie neuvedené (rezervné fondy)
52
Bankové úvery bez štátnej záruky
71
Iné zdroje
72
Vybrané mimorozpoþtové prostriedky a ost.nerozpoþt.príjmy
11S1
Európsky fond regionálneho rozvoja
11S2
Spolufinancovanie zo ŠR
131F
Zo štátneho rozpoþtu z roku 2015

Vysvetlivky:

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 20/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Návrh zmeny príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2017

A/

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

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 21/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Výročná správa o hospodárení za rok 2016: a) m. p. Bapos, b) ZUŠ M. Vileca

A/

schvaľuje
1. Výročnú správu o hospodárení v m. p. Bapos za rok 2016.
2. Výročnú správu o hospodárení ZUŠ M. Vileca za rok 2016.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 22/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom
poriadku na pohrebiskách

A/

vyhovuje
1. Protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov Kd 6/17/7700-7 zo dňa 19. 1.
2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bardejov č. 146/2015 o
prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v znení zmien a doplnkov
schválených 26. 3. 2015.

B/

schvaľuje
1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.
146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 23/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Návrh zmeny ÚPD - ÚPN M Bardejov - zmena č. 34

A/

berie na vedomie
1. Stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove, č.
j. OU-PO-OVBP1-2017/10610/19575 zo dňa 27. 2. 2017 podľa § 25 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný dozor/ v
znení neskorších predpisov.
2. Správu o postupe obstarávania a o prerokovaní územného plánu mesta, zmenu
č. 34.

B/

schvaľuje
1. Územný plán Mesta Bardejov ( ÚPN M Bardejov) zmenu č. 34.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Územného plánu Mesta Bardejov, zmena č. 34 s účinnosťou 15 - ym dňom
od vyvesenia.
3. Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom zmeny ÚPN M Bardejov,
zmena č. 34.

C/

žiada
1. PRIMÁTORA MESTA prostredníctvom Mestského úradu Bardejov v
súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa §
2a stavebného zákona:
- zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č. 34 vyvesením na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní,
- zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov, zmena č. 34 a zaslanie
jednej sady Okresnému úradu Prešov - odboru výstavby a bytovej politiky,
- zabezpečiť označenie textovej časti ÚPN M Bardejov, zmena č. 34, 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. 34 a spolu s kópiou
uznesenia o schválení ho doručiť na Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 24/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Súhlas so spracovaním aktualizácie - ÚPN M Bardejov a návrh na prehodnotenie
zmeny ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele - súhlas so spracovaním štúdie

A/

súhlasí
1. So spracovaním aktualizácie Územného plánu Mesta Bardejov.
2. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu zóny
kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele) pre
prehodnotenie jej zmeny, ktorá má riešiť zmenu rozmiestnenia zástavby a
dopravného napojenia.
3. So začatím obstarávania a spracovania zmeny
dokumentácií mesta Bardejov podľa bodov 1 a 2.

územnoplánovacích

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 25/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Informácia k plneniu uzn. MsZ č. 82/2016 týkajúceho sa Zámeru transformácie
systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy
na formu v priamom riadení mesta

A/

berie na vedomie
1. Informáciu k plneniu uznesenia MsZ č. 82/2016 zo dňa 8. 12. 2016 týkajúceho
sa zámeru transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území
mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta.

B/

schvaľuje
1. Zástupcu Mesta Bardejov Ing. Jozefa Kuchtu, PhD. do predstavenstva
spoločnosti EKOBARD, a. s.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 26/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Návrh na schválenie partnerskej spolupráce

A/

schvaľuje
1. Uzavretie partnerskej spolupráce s mestom Suzdaľ v Ruskej federácii.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 27/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2016

A/

berie na vedomie
1. Správu o činnosti Mestskej polície v Bardejove za rok 2016.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 28/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku
2016 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského
zboru

A/

berie na vedomie
1. Správu o stave a plnení úloh požiarnej ochrany, o požiarovosti v meste v roku
2016 a o dodržiavaní Požiarneho a Organizačného poriadku Metského
hasičského zboru.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 29/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Informatívna správa o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok 2016

A/

berie na vedomie
1. Informatívnu správu o stave vybavovania interpelácií poslancov MsZ za rok
2016.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 30/2017
z XX. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.3.2017
k bodu Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za II.
polrok 2016 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2016

A/

berie na vedomie
1. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ za
II. polrok 2016 a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za II. polrok 2016.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

