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

► A. PRIJATÉ UZNESENIA č. 75 - 86/2015-M zo dňa 19.11.2015 mimoriadne
č. 87 - 104/2015 zo dňa 10.12.2015

Počet prijatých
uznesení

30

Splnené

25

Plnia sa

2

Bez
Nesplnené
vyhodnotenia

3

0

U Z N E S E N I E č. 75/2015 - M
k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 9. 12. 2015

Plnenie:
Za Bapos: Bola podpísaná zmluva.
U Z N E S E N I E č. 76/2015 - M
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
A. I. predaj nehnuteľností pod bodom 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. II. prenájom nehnuteľností pod bodom 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. III. doplnenie uznesenia MsZ pod bodom 3 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta,
A. IV. úpravu nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodom
4,
A. V. súhlasí s vytvorením vjazdu do areálu f. Polbard SK, s. r. o., Bardejov, pod bodom 5,
A. VI. súhlasí s realizáciou pozemkových úprav v kat. území Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka,
pod bodom 6
A. VII. súhlasí súhlasí s umiestnením inžinierskych sietí do pozemku vo vlastníctve mesta, pod bodom 7,
A. VIII. zverenie majetku mesta do správy Bardejovskému podniku služieb Bapos, m. p., Štefánikova 786,
085 88 Bardejov, pod bodom 8,
A. IX. odovzdanie, prevzatie a zaradenie rekonštrukcie mestského majetku - HPP do správy Bardejovskému
podniku služieb, Bapos, m. p. Bardejov, Štefánikova 786, Bardejov, pod bodom 9.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/
U Z N E S E N I E č. 77/2015 - M
k bodu Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 podľa prílohy č.
1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
IV. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 premietnutá do
účtovníctva mesta podľa prílohy č. 1.
U Z N E S E N I E č. 78/2015 - M
k bodu Návrh na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015 spol. Bardterm, s. r. o.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. podľa
prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmena rozpočtu a plánu ivestičných akcií na rok 2015 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. vykonaná
podľa prílohy č. 1
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U Z N E S E N I E č. 79/2015 - M
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 80/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 80/2008 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Kompetentní informovaní o zmene termínu zápisu, ktorý bude realizovaný v stanovených lehotách.
U Z N E S E N I E č. 80/2015 - M
k bodu Návrh na schválenie a financovanie projektu "Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2,
Bardejov na udržanie jej kapacity" na rok 2015
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu "Rekonštrukcia vnútorných priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov na
udržanie jej kapacity" na rok 2015.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zabezpečenie realizácie predmetného projektu schválené.
A.2/

schvaľuje
Kofinancovanie projektu vo výške 5 % z celkovej poskytnutej dotácie MŠVV a Š SR, t. j. vo výške 1 500,00 €
a ďalšie neoprávnené náklady spojené s jeho rekonštrukciou.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť bola v stanovenom termíne predložená na riadiaci orgán, ktorá bola následne schválená riadiacim
orgánom.
U Z N E S E N I E č. 81/2015 - M
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste
Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným
obmedzením v meste Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 7. 12. 2015

Plnenie:
Zmeny a doplnky Všeobecne záäzného nariadenia Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným
obmedzením v Bardejove boli po schválení vyvesené na úradnej tabuli mesta a po nadobúdnutí účinnosti
zverejnené.
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U Z N E S E N I E č. 82/2015 - M
k bodu Návrh zmeny a úplného znenia ÚPD - zadania pre spracovanie štúdie 23/2015
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
súhlasí
So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov):
a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadali MUDr. Andrej Džupina a MUDr. Mária Džupinová, sv.
Jakuba 20, 085 01 Bardejov na parcele c. C KN 6523/2 a 6559 v k.ú. Bardejov,
Zmena má riešit' využitie územia na plochy sociálnej vybavenosti – plochy zdravotníctva a plochy sociálnej
starostlivosti. Štúdiu spracuje na vlastné náklady,
b) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadala Diana Kanásová, Záhradnícka 2, 951 07 Cechynce
na parcelách c. C KN 1150/53, 1266/7 a 1148/1 v k.ú. Dlhá Lúka. Zmena má riešit' možnost' výstavby
rodinných domov, polyfunkcnej zástavby a športovísk. Štúdiu spracuje na vlastné náklady,
c) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadala Diana Kanásová, Záhradnícka 2, 951 07 Cechynce
na parcele c. C KN 3270/4 v k.ú. Bardejov (za obchodným centrom na Duklianskej ul.). Zmena má riešit'
možnost' doplnenia polyfunkcnej zástavby k v súcasnosti navrhovaným športovískám. Štúdiu spracuje na
vlastné náklady,
d) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov z podnetu mesta. Zmena má urcit' regulatívy pre možnost'
dostavby v jestvujúcej zástavbe bývalej kotolne K 08 na Štefánikovej ul.. Štúdia bude spracovaná na
náklady mesta,
e) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov mesta. Zmena má urcit' regulatívy pre možnost' dostavby v
jestvujúcej zástavbe objektu na parcele c. C KN 29/3 (bývalé Komunálne služby/Bapos). Štúdia bude
spracovaná na náklady mesta,
f) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov mesta. Zmena má urcit' plochy a regulatívy pre možnost'
rozšírenia mestského cintorína. Štúdia bude spracovaná na náklady mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 25.11.2015 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.2/

súhlasí
So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podl'a
bodu 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 25.11.2015 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
U Z N E S E N I E č. 83/2015 - M
Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov - zmena č. 30 a návrh Všeobecne záväzn. nar. Mesta BJ č.
160/2015
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schvaľuje
Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.30, lokalita b) a lokalitu c) s účinnosťou 15-tym
dňom od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu (ÚPN M Bardejov) zmena č. 30, lokalita b) a lokalita c) a
ďalšia výstavba v tejto lokalite sa bude riadiť podľa schválenej zmeny.
B.2/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 160/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu Mesta Bardejov zmena č.30, lokalita b) a lokalitu c) s účinnosťou 15-tym dňom od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Predmetné VZN bolo vyvesené a nadobudlo účinnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
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U Z N E S E N I E č. 83/2015 - M
B.3/

schvaľuje
Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov zmena č. 30,
lokalita b) a lokalitu c).
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
V súlade s predmetným vyhodnotením boli akceptované pripomienky zapracované do tejto zmeny ÚPN M
Bardejov zmena č. 30, lokalita b) a lokalita c).
C.1/

neschvaľuje
Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.30, lokalita a).
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Akceptuje sa neschválenie predmetnej zmeny Územného plánu (ÚPN M Bardejov) zmena č. 30, lokalita a)
a ďalšia výstavba v tejto lokalite sa nebude riadiť podľa neschválenej zmeny ale bude sa riadiť podľa
doposiaľ schválenej ÚPD mesta Bardejov.
D.1/

žiada
PRIMÁTORA MESTA Bardejov 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.30 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta najmenej na 30 dní,
- zabezpečiť vypracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov zmena č. 30 a zaslanie jednej sady Okresnému úradu
Prešov – odboru výstavby a bytovej politiky,
- zabezpečiť označenie textovej časti, hlavných výkresov a záväznej časti ÚPN M Bardejov zmena č.30
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. 30 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doručiť
na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 84/2015 - M
k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov - návrh zmien a doplnkov ÚPN Z KM "Pod vrchmi" a návrh
Všeob. záv. nar. Mesta Bardejov č. 161/2015
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schvaľuje
Územný plán zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK) zmenu „Pod Vrchmi) s účinnosťou
15-tym dňom od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM
BK) a ďalšia výstavba v tejto lokalite sa bude riadiť podľa schválenej zmeny.
B.2/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 161/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z KM
BK zmena „Pod Vrchmi“ s účinnosťou 15-tym dňom od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Predmetné VZN bolo vyvesené a nadobudlo účinnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
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U Z N E S E N I E č. 84/2015 - M
B.3/

schvaľuje
Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN Z KM BK zmena „Pod Vrchmi“.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
V súlade s predmetným vyhodnotením boli akceptované pripomienky zapracované do tejto zmeny ÚPN Z KM
BK zmena "Pod Vrchmi".
C.1/

žiada
PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV:
prostredníctvom Mestského úradu Bardejov v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie ÚPP
a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:
- zverejniť záväzné časti ÚPN Z KM BK zmena „Pod Vrchmi“ vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta najmenej na 30 dní,
- zabezpečiť vypracovanie čistopisu ÚPN Z KM BK zmena „Pod Vrchmi“ a zaslanie jednej sady Okresnému
úradu Prešov – odboru výstavby a bytovej politiky,
- zabezpečiť označenie textovej časti, hlavných výkresov a záväznej časti zmeny ÚPN Z KM BK zmena
„Pod Vrchmi“ 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 Z KM BK zmena „Pod Vrchmi“ a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho
doručiť na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 85/2015 - M
k bodu Návrh na schválenie dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov
na roky 2015 - 2024"
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 19. 11. 2015

Plnenie:
Dňom schválenia uznesenia bol dokument PHRSR 2015 - 2024 schválený. Prijaté uznesenie nemožno ďalej
vyhodnocovať.
U Z N E S E N I E č. 86/2015 - M
k bodu Novelizácia Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste
Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Novelizáciu Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov
zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zasady odmenovania učinkujúcich na občianskych obradoch a slavnostiach v meste Bardejov , schvalene
bez pripomienok. V zmysle týchto zásad sa uskutočňuje odmeňovanie účinkujúcich a zúčastnených .
U Z N E S E N I E č. 89/2015
k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:
Plnenie:
Za Bapos: Bola podpísaná nájomná zmluva.
Za Bardbyt: viď príloha k plneniu uznesenia.
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Splnené

Termín: 30. 12. 2015

U Z N E S E N I E č. 90/2015
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
A. II. - predaj nehnuteľností pod bodom 2, pod bodom 3 formou obchodnej verejnej súťaže,
A.III.- zriadenie vecného bremena pod bodmi 4, 5, 6 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. IV. - odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta pod bodom 7 po schválení finančných prostriedkov v
rozpočte mesta,
A. V. - zníženie nájomného v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodmi 8, 9
A. VI. - zverenie majetku mesta do správy BAPOS, m. p., ul. Štefánikova, Bardejov pod bodom 10, odňatie
majetku mesta - viacúčelových ihrísk zo správy jednotlivých základných škôl a zverenie tohto majetku do
správy BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov pod bodom 11
A. VII. - prevod správy hnuteľného majetku mesta pod bodom 12,
A. VIII. - zmenu uznesenia MsZ č. 63/2015 zo dňa 24. 9. 2015, v prílohe č. 1/a, v bode A. XIII. - 26, pod
bodom 13
A. IX. - súhlasí s realizáciou rigolu za účelom odvodnenia pozemku pod bodom 14
doplnenie materiálu:
- odkúpenie pozemkov - novovytvorených parciel podľa geometrických plánov na ul. Štefánikovej ul. v k. ú.
Bardejov, do vlastníctva mesta za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 13,31 €/1 m2 po schávlení
finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
viď príloha k plneniu uznesenia, bod č.3/
U Z N E S E N I E č. 91/2015
k bodu Návrh na V. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
V. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 podľa prílohy č.
1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
V. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2015 premietnutá do
účtovníctva mesta podľa prílohy č. 1.
A.2/

schvaľuje
Zmenu príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, m. p. Bardejov na rok 2015 podľa prílohy č.
2.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmena príspevku pre m.p. Bapos na rok 2015 vykonaná podľa prílohy č.2.
A.3/

schvaľuje
Zmenu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2015 podľa prílohy
č. 3.
Zodpovedný:
Plnenie:
Rok 2015 bol ukončený
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 92/2015
k bodu Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení
náležitostí miestnych daní
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí
miestnych daní.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 15. 12. 2015

Plnenie:
VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí miestnych daní bolo po zapracovaní schválených zmien
a podpísaní primátorom mesta vyvesené na úradnej tabuli mesta a zverejnené na úradnej tabuli mesta.
U Z N E S E N I E č. 93/2015
k bodu Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 15. 12. 2015

Plnenie:
VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 bolo po zapracovaní schválených zmien a podpísaní primátorom mesta
vyvesené na úradnej tabuli mesta a zverejnené na úradnej tabuli mesta.
U Z N E S E N I E č. 94/2015
k bodu Návrh VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
VZN uvedené do praxe, kompetentní oboznámení s jeho uplatňovaním.
U Z N E S E N I E č. 95/2015
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských
zariadeniach
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
VZN uvedené do praxe, riaditelia oboznámení s jeho uplatňovaním.
U Z N E S E N I E č. 96/2015
k bodu Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie mesta pre rok 2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2016 pre Bardejovský podnik služieb Bapos,
mestský podnik Bardejov podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:
Plnenie:
splnené
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Splnené

Termín: 10. 12. 2015

U Z N E S E N I E č. 96/2015
A.2/

schvaľuje
Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok
2016 podľa prílohy č. 2.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Využívanie hodín v zmysle schváleného návrhu realizované prostredníctvom m.p. Bapos
A.3/

schvaľuje
Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2016 podľa prílohy č. 3.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Rozpočet uvedený do praxe, štvrťročne bude vyhodnocované jeho plnenie.
U Z N E S E N I E č. 97/2015
k bodu Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2016 a) Bardbyt, s.
r. o., b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské lesy, s. r. o.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Rozpočet a investičný plán spoločnosti Bardbyt, s. r. o. na rok 2016 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Návrh rozpočtu a návrh investičného plánu spol. BARDBYT, s.r.o., pre rok 2016 bol schválený bez
pripomienok.
A.2/

schvaľuje
Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2016 podľa prílohy č. 2.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. pre rok 2016 bol schválený bez
pripomienok, plnenie rozpočtu prebieha v zmysle schváleného rozpočtu.
A.3/

schvaľuje
Rozpočet Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. pre rok 2016 podľa prílohy č. 3.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Rozpočet BTS, s.r.o., pre rok 2016 bol schválený bez pripomienok, plnenie rozpočtu prebieha v zmysle
schváleného rozpočtu.
A.4/

schvaľuje
Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016 podľa prílohy
č. 4.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské lesy, s.r.o., pre rok 2016 schválený bez
pripomienok, plnenie rozpočtu prebieha v zmysle schváleného rozpočtu.
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U Z N E S E N I E č. 98/2015
k bodu Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozp. org. na rok 2016 a roky 2017, 2018, a) Odborné
stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu na rok 2016, b) stanovisko hlavného kontrolóra mesta
k dodržaniu podmienok na prijatie návr. zdrojov fin.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Programový rozpočet mesta na rok 2016 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom
objeme:
Bežný rozpočet
- príjmy bežného rozpočtu
21 068 395 €
- výdavky bežného rozpočtu
19 682 274 €
Kapitálový rozpočet
- príjmy kapitálového rozpočtu
- výdavky kapitálového rozpočtu
Finančné operácie
- príjmové finančné operácie
- výdavkové finančné operácie

480 000 €
1 862 525 €
1 060 000 €
1 063 596 €

Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
A.2/

schvaľuje
Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2016, zámery, ciele a merateľné ukazovatele programov,
podprogramov a prvkov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
A.3/

schvaľuje
Štruktúru výdavkov rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtu podľa prílohy č. 31.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
A.4/

schvaľuje
Tvorbu Fondu organizovaného športu vo výške 360 000 €, použitie Fondu organizovaného športu vo výške
360 000 €, tvorbu Fondu športových podujatí vo výške 9 520 €, použitie Fondu športových podujatí vo výške
9 520 €, tvorbu Fondu mládežníckeho športu vo výške 15 000 €, použitie Fondu mládežníckeho športu vo
výške 15 000 € podľa prílohy č. 31. Použitie fondu ochrany prírody vo výške 60 000 € podľa prílohy č. 31.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
A.5/

schvaľuje
Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000,-- € na financovanie
investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
Zodpovedný:
Plnenie:
Úverová zmluva podpísaná dňa 16.2.2016 s VÚB a.s.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 98/2015
A.6/

schvaľuje
Vystavenie bianko zmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 1 000 000,-- €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretá dňa 16.2.2016.
C.1/

ukladá
PREDNOSTOVI MsÚ:
- potvrdiť finančné vzťahy rozpočtu mesta na rok 2016 k rozpočtom príspevkových organizácií a rozpočtom
rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
- vykonať rozpis rozpočtu mesta na rok 2016 na položky podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Finančné vzťahy rozpočtu mesta na rok 2016 k rozpočtom príspevkových a rozpočtových organizácií
potvrdené. Rozpis rozpočtu na rok 2016 na položky podľa platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie
vykonaný.
U Z N E S E N I E č. 100/2015
k bodu Návrh zmien a doplnkov Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského
zastupiteľstva v Bardejove a hlavného kontrolóra, a) Určenie platu primátora mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
B.1/
Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov, orgánov Mestského zastupiteľstva v
Bardejove a hlavného kontrolóra.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmeny a doplnky Zásad odmeňovania členov orgánov mesta Bardejov po schválení MsZ podpísané
primátorom mesta a sú účinné od 1.1.2016.
B.2/

schvaľuje
Zvýšenie mesačného platu primátora mesta o 47 % v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov s účinnosťou od 10. 12. 2015, čo predstavuje plat primátora mesta v sume 3 646 €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Predmetné uznesenie po podpísaní primátorom mesta odovzané na oddelenie ekonomiky k realizácii.
U Z N E S E N I E č. 101/2015
k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na I. polrok 2016 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2016 bol elektronicky poslaný všetkým zodpovedným dňa 11. 1. 2016.
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U Z N E S E N I E č. 102/2015
k bodu Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I.polrok 2016 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 schválený podľa prílohy č.1, podľa plánu sa
realizuje kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra v I. polroku 2016.
U Z N E S E N I E č. 103/2015
k bodu Komunitný plán sociálnych služieb
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Bardejov 2016 - 2025.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 15. 12. 2015

Plnenie:
KPSS uvedený do praxe.
U Z N E S E N I E č. 104/2015
k bodu Návrh na menovanie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu Mestského zastupiteľstva v
Bardejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
menuje
Do funkcie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bardejove Mgr. Alenu Malegovú od 1.
2. 2016.
Zodpovedný:
Plnenie:
V zmysle uznesenia menovaná do funkcie.
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Splnené

Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 89/2015 za dňa 10.12.2015
(nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1)
Správca: BARDBYT, s. r. o.

P.č.

Typ
(nájom,
podnájom)

Lokalita

1.

Nájom
nebytových
priestorov

Dlhý rad
16

2.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad
16

3.

Nájom
nebytových
priestorov

Radničné
námestie
35

4.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie
5

121,53 m²

5.

Podnájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie
46

43,25 m²

Celková
výmera
17,84 m²

21,60 m²

137,78 m²

Cena v
€/m2/rok

Nájomca

Účel
prenájmu

Plnenie
uznesenia

8,30,-

MV SR
Bratislava

WC pre ESO

713/07
účinnosť do
12.12.15

26,56,kancelária 13,28
spol. priestor.

BUSINESS
FOR ALL, s.r.o,
Zámutov 33

Kancelária
spolčnosti

21,58,- kaviareň,
13,28,- ostat.
priestory

DAYLOX
s.r.o., J. Grešáka
4, 085 01
Bardejov

kaviareň

34,19,- predajňa
Ost. Priestory
13,68,-

Junavo Group
s.r.o.,
Lesná
2772/3, 038 61
Vrútky
SUNGRAFI
s.r.o. Bardejov

č.z.1026/15
1.12.1531.12.15 a od
1.1.2016 na
neurčito
č.z.1027/15,
1.12.1531.12.15 a od
1.1.2016 na
neurčito

predaj spodnej
bielizne, textilu 1028/16 od
1.1.2016 na
a módnych
neurčito
doplnkov
Fotografické
služby

Od 1.12.2015

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 33/2015 zo dňa 25.6.2015 a s uznesením
MsZ 62/2015 zo dňa 24.9.2015.
2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011.
3. 4. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012 v bode 1.

-5a-

3/
Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 76/2015-M zo dňa 19.11.2015, príloha č.
1 a uznesenia MsZ č. 90/2015 zo dňa 10.12.2015, príloha č. 1
Uznesenie MsZ č. 76/2015-M zo dňa 19.11.2015, príloha č. 1
A. Schvaľuje.
I. Predaj nehnuteľnosti.
1. Bardejovské Kúpele a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 4125 vo výmere 522 m2, kultúra
pozemku – zastavaná plocha, pozemku novovytvorenej parc. C KN 4254/21 vo výmere 2478 m2, kultúra
pozemku – zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov pod miestnou komunikáciou, za kúpnu cenu 1 € so záväzkom
dodržať účel využitia ako pešia zóna.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie pešej
zóny pre kúpeľných návštevníkov.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 3.11.
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 46. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 11.2.2016. Návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad,
katastrálny odbor v Bardejove podaný dňa 2.3.2016.
II. Prenájom nehnuteľnosti.
2. MUDr. Martina Buchalová, Kpt. Nálepku 4, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. E KN 5479/1 a časti pozemku
z parc. C KN 2221/3, spolu vo výmere 41 m2 – novovytvorená parc. C KN 2129/4, na ul. kpt. Nálepku v k.ú.
Bardejov, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 50 % z ceny platnej pre podnikateľské aktivity v okrsku 008
na prenájom pozemkov ( 2,56 € - 77 Sk/ 1 m2), t.j. 1,28 € / 1 m2 ročne, za účelom jednorázového vjazdu a
výjazdu vozidiel k bezbariérovému vstupu do ambulancie, ktorý je možný len zo strany chodníka.V prípade
porušenia podmienok schválených v mestskom zastupiteľstve a v zmluve, odporúča následne odstúpiť od
zmluvy.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je jednorázový
vjazd a výjazd sanitných vozidiel k bezbariérovému vstupu do ambulancie, ktorý je možný len zo strany
chodníka.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 3.11.
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 46. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Nájomná zmluva zaslaná na prejednanie a podpísanie.
III. Doplnenie uznesenia MsZ č. 34/2015 zo dňa 25.6.2015, príloha č. 1/a, bod A.IX. – 24, ktorým bola
schválená zmena uznesenia MsZ č. 8/2015 zo dňa 26.3.2015, príloha č. 1, v bode A.V.-20.
3. Jozef Dubovecký, Kurov 11, 086 04 Kružľov - odkúpenie bývalého rodinného domu na ul. Šiancova
v k.ú. Bardejov v súvislosti s realizáciou obnovy mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry
mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 8/2015 zo dňa
26.3.2015, príloha č. 1, bod A.V.-20, a to odkúpenie rodinného domu č.s. 189 postaveného na parc. C KN 766
a pozemkov parc. C KN 766 vo výmere 712 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, a parc. C KN
765 vo výmere 767 m2, kultúra pozemku – záhrada, evidovaných na LV č. 538 v k.ú. Bardejov, od vlastníka:
Jozefa Duboveckého, bytom Kurov 11, 086 04 Kružlov, za kúpnu cenu 97.614 € po schválení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta. Kúpna cena bude uhradená v splátkach takto:
- 1. splátka do 30.6.2016 – 32.538 €
- 2. splátka do 30.6.2017 – 32.538 €
- 3. splátka do 30.6.2018 – 32.538 €.
Plnenie: Listom zo dňa 20.1.2016 bola zaslaná odpoveď o výsledku rokovania MsZ, o schválení úhrady
kúpnej ceny v splátkach.
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IV. Úprava nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bard. Kúpele.
4. Spoločnosť Limone s.r.o., so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje pomerné zníženie nájomného vo výške 10 % mesačného nájmu,
t.j. 21,- €, na obdobie od 1.8.2015 do 31.12.2015, za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS
Bardejovské Kúpele.
Táto spoločnosť má od 1.8.2015 s Mestom Bardejov uzatvorenú nájomnú zmluvu za účelom
poskytovania služieb občerstvenia, predaja suvenírov a cukroviniek. O odpustenie nájmu požiadala z dôvodov
zriadenia elektrickej prípojky a zabezpečenia projektovej dokumentácie za účelom technického
zhodnotenia prenajatých nebytových priestorov.
Plnenie: Žiadateľ o úpravu nájomného bol 4.12.2015 listom informovaný o schválení predmetnej žiadosti
orgánmi mesta.
V. Súhlas na vytvorenie vjazdu do areálu f. POLBARD SK, s.r.o., Priemyselná 1439, Bardejov.
5. Spoločnosť POLBARD SK, s.r.o., Priemyselná 1439, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí so zriadením vjazdu do areálu f. POLBARD SK, s.r.o., ul.
Priemyselná, v k.ú. Bardejov, na časti mestského pozemku parc. C KN 4257/1.
Plnenie: Listom zo dňa 7.12.2015 zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ.
VI. Súhlas s realizáciou pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejov, Bardejovská Nová Ves,
Dlhá Lúka.
6. Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí s vykonaním projektov pozemkových úprav v k.ú. Bardejov,
Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka.
Podľa § 7 ods. 2 písm. c/ zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, záujem vlastníkov je
preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria
obvod projektu pozemkových úprav. V prípade katastrálneho územia Bardejov záujem o realizáciu
pozemkových úprav prejavilo 90,52 % vlastníkov z celkovej výmery pozemkov, v k.ú. Bardejovská Nová Ves je
záujem vlastníkov 56,37 % z celkovej výmery pozemkov a v k.ú. Dlhá Lúka preukázalo záujem o realizáciu
pozemkových úprav 87 % vlastníkov z celkovej výmery pozemkov.
Plnenie: Listom zo dňa 5.2.2016 zaslaný výpis z uznesenia MsZ.
VII. Súhlas na umiestnenie inžinierskych sietí do pozemku vo vlastníctve mesta.
7. Jozef Fertaľ, L. Novomeského 2, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí s umiestnením inžinierskych sietí do pozemkov vo vlastníctve
mesta a to parc. C KN 3697/9, parc. C KN 3698/1 a parc. E KN 5666/6 na ul. Tehelná, v k.ú.
Plnenie: Žiadateľ o súhlas na umiestnenie inžinierskych sietí bol 4.12.2015 listom informovaný o schválení
predmetnej žiadosti orgánmi mesta.
VIII. Zverenie majetku mesta do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786,
085 88 Bardejov.
8. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie hnuteľného majetku do majetku mesta podľa zákona
o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova
786, 085 88 Bardejov.
- Elektrocentrála EC-6 kVA, ev. č. 296-07-75
voľ.PR (SEMaI-67-21/2015)
- Elektrocentrála EC-15 kVA, ev. č. 144-90-02
voľ. PR (SEMaI-67-21/2015)
- Elektrocentrála EC-1kVA, voľ. ev. č. 204970,
(SEMaI-34-7/2014)
- Pluh snehový šípový/SSP–1000, ev. číslo 021
(SEMaI-34-25/2014).
Obstarávacia cena daru je 4.232,22 €.
Plnenie: Podpísaný protokol č. 19/2015 z odovzdania a prevzatia darovaného hnuteľného majetku štátu spolu
s Darovacou zmluvou č. 2015/854-HM, zaslaný dňa 14.12.2015 na odd. ekonomiky MsÚ.
IX. Odovzdanie, prevzatie a zaradenie rekonštrukcie mestského majetku – HPP do správy
Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 88 Bardejov.
9. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odovzdanie, prevzatie a zaradenie rekonštrukcie mestského
majetku – Hnedého priemyselného parku Bardejov, č.s. 1379, do správy Bardejovskému podniku služieb
BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 88 Bardejov v súlade so zákonom o účtovníctve, od 1.12.2015.
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Náklady celkom ...................................................................... 8 969 318,21 €
Pozemky .................................................................................
- 148 348,17 €
Obstaravacia cena .................................................................. -1 599 341,63 €
Suma precenenia :
7 221 628,41 €
Plnenie: Rekonštrukcia mestského majetku – HPP bola dňa 4.2.2016 protokolárne odovzdaná
Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 88 Bardejov Protokolom č. 20/2015.
B. Neschvaľuje.
I. Predaj nehnuteľností.
10. Daniel Gonos, Breznica 37, 091 01 Stropkov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 3927/3 vo výmere 297 m2,
kultúra pozemku – ostatná plocha, evidovaného na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, ktorý sa nachádza
v Bardejovských Kúpeľoch v blízkosti objektu ORLIK.
Plnenie: Listom zo dňa 7.12.2015 zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ.
II. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu do vlastníctva mesta – využitie predkupného práva v súlade
s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
11. Milan Cimbaľák - CM, Bezručova 543, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/40 na parc. C KN
3800/27 vo výmere 715 m2, v k.ú. Bardejov, do vlastníctva mesta, za kúpnu cenu 4.800 €.
Plnenie: Listom zo dňa 7.12.2015 zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ.
III. Súhlas na umiestnenie elektrickej NN prípojky k rodinnému domu.
12. Renáta Knapík, rod. Bľandová, bytom Ťačevská 6, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove nesúhlasí s umiestnením elektrickej NN prípojky do pozemku C KN 99/7,
vo vlastníctve Mesta Bardejov, pre budúcu výstavbu rodinného domu na parcele C KN 99/43 evidovanej na LV
č. 1398 v k.ú. Bardejovská Nová Ves.
Plnenie: Listom zo dňa 4.12.2015 oznámený výsledok rokovania mestského zastupiteľstva.

Uznesenie MsZ č. 90/2015 zo dňa 10.12.2015, príloha č. 1
I. Ruší uznesenie mestského zastupiteľstva.
1. PETRAMONT s.r.o., Ťačevská 1639/38A, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší uznesenie mestského zastupiteľstva č. 8/2015 zo dňa 26.3.2015, príloha
č. 1, pod bodom A.I.-8.
Plnenie: Uznesenie zrušené.
A. Schvaľuje.
II. Predaj nehnuteľností.
2. Jaroslav Jurč a Jana Lokajová, ul. Štefánikova 88, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku – novovytvorenej parc. C KN 4979/47 vo výmere
171 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, vytvorenej podľa GO plánu č. 95/2015 zo dňa 11.11.2015, za cenu
podľa znaleckého posudku vo výške 7,26 € / 1 m2.
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 15.1.2016. Návrh na vklad vlastníckeho práva podaný na Okresný
úrad – odbor katastrálny v Bardejove dňa 25.1.2016.
3. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 3697/1 vo výmere cca 310
m2, v k.ú. Bardejov formou obchodnej verejnej súťaže. Najnižšie požadovaná kúpna cena bude určená
znaleckým posudkom. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Plnenie: Znalecký posudok vypracovaný.
III. Zriadenie vecného bremena.
4. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 34/2015 zo dňa 25.6.2015, podľa
prílohy č. 1/a, pod bodom A.VIII.-23, a to zriadenie bezodplatného vecného bremena na ďalších susedných
mestských pozemkoch parc. C KN 767, 768, 769, 772, 773/1, 773/2 evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie
bezodplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby „Obnova mestského opevnenia a jeho
zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov, južná časť“ – preložka NN káblových rozvodov.

3

Tento zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
24.11. 2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49.
týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie bezodplatného vecného bremena schválilo 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Zmluva uzatvorená dňa 14.01.2016.
5. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena na parc. C KN 4262/32, C KN
4262/37, parc. E KN 5664/14, parc. C KN 4279/26, C KN 1618/107, C KN 1618/108, C KN 1618/78 v k.ú.
Bardejov, za 1 € za účelom realizácie stavby: „Bardejov, ul. Kutuzovova – rozšírenie vodovodu
a kanalizácie“.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie
bezodplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby „Bardejov, ul. Kutuzovova – rozšírenie
vodovodu a kanalizácie“.
Tento zámer zriadenia vecného bremena za 1 € v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 24.11. 2015
na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie vecného bremena za 1 € schválilo 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
Plnenie: Zmluva vypracovaná, podpísaná Mestom Bardejov a zaslaná 11.02.2016 na podpísanie VVS, a.s.,
Košice.
6. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena za 1 € na pozemky parc. C KN
1605/27, C KN 1655/54, C KN 1655/50, C KN 1655/3, C KN 46/12, C KN 99/7 v k.ú. Bardejovská Nová Ves,
za účelom realizácie stavby: „Bardejovská Nová Ves, ul. Dubová – rozšírenie vodovodu a kanalizácie“.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie
bezodplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby „Bardejovská Nová Ves, ul. Dubová –
rozšírenie vodovodu a kanalizácie“.
Tento zámer zriadenia vecného bremena za 1 € v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 24.11. 2015
na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie vecného bremena za 1 € schválilo 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
Plnenie: Zmluva vypracovaná a zaslaná na podpísanie VVS, a.s., Košice.
IV. Odkúpenie nehnuteľností.
7. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta za účelom realizácie
„Cyklochodníka Mníchovský potok“ od nižšie uvedených vlastníkov pozemkov, za cenu podľa znaleckého
posudku vo výške 13,31 € / 1 m2, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje aj uzatvorenie nájomnej zmluvy u tých vlastníkov pozemkov,
ktorí odmietnu predaj nehnuteľnosti z dôvodu zriadenia záložného práva na nehnuteľnosť, alebo iných dôvodov,
za cenu podľa znaleckého posudku na dobu min. 10 rokov.
Plnenie: Všetky zmluvy vypracované a zaslané vlastníkom na podpísanie.
V. Zníženie nájomného v objekte SOS Bardejovské Kúpele.
8. Pavol Poljak, Reštaurácia ľudových jedál, Bardejovské Kúpele 70
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte
SOS Bardejovské Kúpele, na 10 % za obdobie november 2015 až apríl 2016 z z dôvodov nízkej návštevnosti
Bard. Kúpeľov v zimnom období.
Plnenie: Žiadateľ o úpravu nájomného bol 17.12.2015 listom informovaný o schválení predmetnej žiadosti
orgánmi mesta.
9. Tatiana Jašková, Ťačevská 12, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte
SOS Bardejovské Kúpele, na 10 % za obdobie december až január 2016 z z dôvodov nízkej návštevnosti Bard.
Kúpeľov v zimnom období.
Plnenie: Žiadateľ o úpravu nájomného bol 17.12.2015 listom informovaný o schválení predmetnej žiadosti
orgánmi mesta.
VI. Zverenie majetku mesta do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova,
Bardejov.
10. Odúčtovanie stavby „Skate park Bardejov – 1. etapa v areáli IV. ZŠ Bartolomeja Krpelca“.
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Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „Skate park Bardejov – 1.
etapa“ do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku
služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov.
Vlastné zdroje:
- projektová dokumentácia ( zabezpečoval - MsÚ, odd. školstva) : 2 500,00 €
- stavebné náklady:
86 211,80 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkom za 1. etapu:
88 711,80 €
Plnenie: Ukončená investičná akcia „Skate park Bardejov – 1. etapa“ bola dňa 23.2.2016 protokolárne
odovzdaná Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov, Protokolom č. 21/2015.
11. Vyňatie viacúčelových ihrísk zo správy Základných škôl a zverenie do správy Bardejovskému podniku
služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov.
1. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odňatie viacúčelového ihriska zo správy ZŠ Wolkerova 10,
Bardejov a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova,
Bardejov, podľa zákona o účtovníctve, k 1.1.2016.
a/ obstarávacia cena: - dotácia z Úradu vlády SR ..................................... 39 832,70 €
- vlastné zdroje ................................................... 32 829,73 €
S p o l u :.......................................................... 72 662,43 €
b/ oprávky k 31.12.2015: - dotácia z Úradu vlády SR ................................. 17 706,49 €
- vlastné zdroje ................................................ 14 593,51 €
S p o l u:........................................................ 32 300,00 €
c/ zostatková cena k 31.12.2015: - dotácia z Úradu vlády SR .................... 22 126,21 €
- vlastné zdroje .................................. 18 236,22 €
S p o l u : ........................................ 40 362,43 €
2.

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odňatie viacúčelového ihriska zo správy ZŠ s MŠ Pod
Papierňou 1, Bardejov a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul.
Štefánikova, Bardejov, podľa zákona o účtovníctve, k 1.1.2016.
a/ obstarávacia cena: - dotácia z Úradu vlády SR ......................................... 39 832,70 €
- vlastné zdroje .......................................................... 32 000,21 €
S p o l u : ............................................................... 71 832,91 €
b/ oprávky k 31.12.2015 : - dotácia z Úradu vlády SR .................................. 19 919,98 €
- vlastné zdroje .................................................. 16 003,02 €
S p o l u : ........................................................ 35 923,00 €

c/ zostatková cena k 31.12.2015: - dotácia z Úradu vlády SR ................................. 19 912,72 €
- vlastné zdroje ....................................... 15 997,19 €
3.

S p o l u : .............................................. 35 909,19 €
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odňatie viacúčelového ihriska zo správy ZŠ Námestie arm.
gen. L. Svobodu 16, Bardejov a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS,
m.p., ul. Štefánikova, Bardejov, podľa zákona o účtovníctve, k 1.1.2016.
a/ obstarávacia cena: - dotácia z MŠVVŠ SR ........................................... 102 251,00 €
- vlastné zdroje ......................................................
0,00 €
S p o l u : ............................................................ 102 251,00 €
b/ oprávky k 31.12.2015: - dotácia z MŠVVŠ SR ....................................... 43 316,00 €
- vlastné zdroje ...............................................
0,00 €
S p o l u : ..................................................... 43 316,00 €

c/ zostatková cena k 31,12.2015: - dotácia z MŠVVŠ SR ............................. 58 935,00 €
- vlastné zdroje .....................................
0,00 €
S p o l u : ............................................ 58 935,00 €
Plnenie: Všetky viacúčelové ihriská boli odňaté zo správy ZŠ a protokolárne zverené do správy
Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov, protokolmi č. 22/2015, 23/2015
a 24/2015 dňa 30.12.2015.
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VII. Prevod správy hnuteľného majetku mesta.
12. Návrh na prevod správy hnuteľného majetku mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zverenie hnuteľného majetku mesta – kamenných valúnov do
správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova, Bardejov, od 1.1.2016.
Plnenie: Zverenie hnuteľného majetku mesta – kamenných valúnov do správy Bardejovskému podniku
služieb BAPOS, m. p., ul. Štefánikova 786, Bardejov bolo zrealizované dňa 22.2.2016, podľa Protokolu č.
1/2016.
VIII. Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 63/2015 zo dňa 24.9.2015, príloha č. 1/a, bod A.XIII.26.
13. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 63/2015 zo dňa
24.9.2015, príloha č. 1/a, bod A.XIII.-26, a to zaradenie technického zhodnotenia nebytových priestorov
tribúny Futbalového štadióna z hodnoty vo výške 132 739,82 € s DPH na hodnotu vo výške 118 093,50 €
s DPH.
(Uznesením mestského zastupiteľstva č. 63/2015 zo dňa 24.9.2015, bolo schválené zaradenie technického
zhodnotenia do majetku mesta týkajúce sa rekonštrukcie nebytových priestorov na futbalovom štadióne.
Podľa Odborného vyjadrenia znalca v odbore stavebníctva zo dňa 18. 08. 2015 celková hodnota
technického zhodnotenia predstavuje výšku 132 739,82 € s DPH €.. Technické zhodnotenie nebytových
priestorov podľa Odborného vyjadrenia zahŕňa rekonštrukčné stavebné práce a dodávky :
- reštaurácia vo výške 46 505,00 € s DPH
- kuchyňa vo výške 15 096,43 € s DPH
- miestnosť VIP, 3 NP vo výške 14 646,32 € s DPH
- sociálne zariadenie WC ženy vo výške 4 018,40 €
- sociálne zariadenie – WC muži vo výške 3 582,10 € s DPH
- kancelária a sklady, 2. NP vo výške 5 959,85 € s DPH
- Šport bar Tango vo výške 15 490,94 € s DPH
- plastové okná a dvere vo výške 2 777,04 € s DPH
- inštalácie a rozvody médií vo výške 24 663,74 € s DPH
Bardejovský podnik služieb, mestský podnik Bardejov pri podpise preberacieho protokolu a dodávok
uvedených v Odbornom vyjadrení oznámil, že neuznáva časť realizovaných prác a dodávky uvedené ako
miestnosť VIP, 3 NP vo výške 14 646,32 € s DPH.
Tieto rekonštrukčné práce v miestnosti VIP, 3 NP boli vykonané na základe schváleného príspevku mesta
– rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 2/2015 na kapitálové výdavky od zriaďovateľa a boli realizované
na základe Zmluvy o dielo medzi Bardejovským podnikom služieb BAPOS, mestským podnikom Bardejov ako
objednávateľom a spoločnosťou SETL SK s. r. o. Bardejov ako zhotoviteľom ( na základe výberového konania
zo dňa 13. 05. 2015 ). Tieto práce a dodávky boli vyfakturované Bardejovskému podniku služieb BAPOS,
mestskému podniku Bardejov faktúrou č. 1529 zo dňa 01.07.2015 v celkovej výške 19 269,01 € s DPH.
Na základe týchto skutočnosti, aby nedošlo k duplicitnému zaradeniu technického zhodnotenia majetku
(uvedeného v Odbornom vyjadrení ako miestnosť VIP, 3 NP ) predmetné technické zhodnotenie nebytových
priestorov tribúny futbalového štadióna v celkovej čiastke 132 739,82 € s DPH bude znížené o čiastku
14 646,32 € s DPH, tzn. že celková výška technického zhodnotenia predstavuje výšku 118 093,50 € s DPH.
Z tohto dôvodu bol na rokovanie MsZ predložený návrh na zmenu pôvodného uznesenia MSZ číslo
63/2015, zo dňa 24.9.2015 o zaradení predmetného technického zhodnotenia do majetku mesta z hodnoty vo
výške 132 739,82 € s DPH na hodnotu vo výške 118 093,50 € s DPH).
Plnenie: Na základe druhej zmeny uznesenia týkajúcej sa konečného odúčtovania ukončenej akcie
„Technické zhodnotenie nebytových priestorov tribúny Futbalového štadióna“ , bol dňa 15.12.2015
spracovaný nový preberací protokol č. 18/2015, ktorý bol zaslaný m. p. Bapos Bardejov na podpis.
IX. Súhlas na realizáciu rigolu za účelom odvodnenia pozemku od povrchovej dažďovej vody.
14. Mgr. Anna Kotorová, Komenského 16, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 4643/3 vo výmere 43 m2
evidovanej na LV č. 6279 a z parcely E KN 2625/1 vo výmere 81 m2 evidovanej na LV č. 16106 v k.ú.
Bardejov - časť Bardejovský Mihaľov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí s realizáciou rigolu na odvedenie povrchovej dažďovej vody, na
časti pozemku parc. C KN 4643/3 vo výmere 43 m2 evidovanej na LV č. 6279, na časti pozemku parc. E KN
2625/1 vo výmere 81 m2 evidovanej na LV č. 16106 v k.ú. Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov.
Plnenie: Žiadateľka o odkúpenie pozemku bola písomne informovaná o výsledku prerokovania svojej
žiadosti orgánmi mesta a súhlase s realizáciou rigolu na odvedenie povrchovej dažďovej dňa 21.12.2015
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B. Neschvaľuje.
I. Predaj nehnuteľností.
15. Mgr. Pavol Božík, Nám. L. Svobodu č. 2678/19, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parcely C KN 5149/5 evidovanej na
LV č. 15025 v k.ú. Bardejov, za účelom vybudovania garáží a parkovacích miest.
Plnenie: Žiadateľ o kúpu pozemku bol listom zo dňa 21.12.2015 informovaný o prijatom uznesení MsZ
a neschválení predaja časti pozemku.

Ing. Ján Mochnacký
vedúci oddelenia
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4/
Prehľad nesplnených uznesení MsZ za rok 2015
V zmysle Čl. XI. bod 3/ Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove
hlavný kontrolór mesta na prvom riadnom rokovaní MsZ v kalendárnom roku predkladá
všetky nesplnené uznesenia za predchádzajúci rok (viď tabuľka).

Počet prijatých uznesení
za rok 2015

Počet nesplnených
uznesení

104

0

Z celkového počtu 104 prijatých uznesení MsZ v roku 2015 bolo 6 uznesení v plnení,
z týchto uznesení je 1 uznesenie splnené a 5 uznesení ostalo naďalej v plnení.
Uznesenia, ktoré ostali v plnení:
- uzn. č. 34/2015 zo dňa 25.6.2015 Nakladanie s majetkom mesta, časť A/1 (príloha č. 1),
ostáva v plnení),
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku

- uzn. č. 63/2015 zo dňa 24.9.2015 Nakladanie s majetkom mesta, časť B/1 (príloha č. 1a),
ostáva v plnení),
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku
- uzn. č. 65/2015 zo dňa 24.9.2015 Návrh na schválenie s financovanie žiadosti o NFP
v rámci výzvy 1/PRV/2015 na rekonštrukciu a prestavbu lesných ciest, časť A/2
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia NFP po schválení
žiadosti o NFP: ostáva v plnení
nositeľ úlohy: Mestské lesy, s.r.o.
- uzn. č. 76/2015-M zo dňa 19.11.2015 Nakladanie s majetkom mesta, časť A/1 (príloha č.
1), ostáva v plnení),
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku
- uzn. č. 90/2015 zo dňa 10.12.2015 Nakladanie s majetkom mesta, časť A/1 (príloha č. 1),
ostáva v plnení),
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku

V Bardejove dňa 23.3.2016
Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

