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

► A. PRIJATÉ UZNESENIA č. 80-99/2016 zo dňa 8.12.2016

Počet prijatých
uznesení

20

Splnené

15

Plnia sa

2

Bez
Nesplnené
vyhodnotenia

3

0

U Z N E S E N I E č. 82/2016
k bodu Zámer transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej
formy na formu v priamom riadení mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schvaľuje
Zámer transformácie systému nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy
na formu v priamom riadení mesta a postupovať podľa alternatívy č. 1 tohto zámeru.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
Mesto Bardejov pripravilo a zaslalo materiály spol. DUHA, a.s. a uskutočnili sa a ďalej uskutočňujú rokovania
so zástupcami DUHA, a.s. a EKOBARD, a.s. v súlade s predmetným uznesením.
U Z N E S E N I E č. 83/2016
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.2/
schvaľuje
Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
A. I. - výsledky obchodných verejných súťaží pod bodmi 2,3,
A. II. - predaj nehnuteľností pod bodmi 4, 5, 6 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. III. - prenájom nehnuteľností pod bodmi 7, 8, 9 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. IV. - prenájom nebytových priestorov v HPP v Bardejove pod bodom 10 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
A. V. - prenájom hnuteľného majetku mesta pod bodom 11 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. VI. - nájom nehnuteľností pod bodmi 12, 13
A. VII. - zmenu nájomcu v nájomnej zmluve pod bodom 14,
A. VIII. - odkúpenie nehnuteľností do vlastnícva Mesta Bardejov pod bodmi 16, 17, 18 po schválení
finančných prostriedkov v rozpočte mesta,
A. IX. - odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov pod bodmi 16, 17, 18 po schválení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta,
A. X. - zriadenie vecného bremena pod bodom 19 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. XI. - prijatie daru pod bodmi 20, 21,
A. XII. - odňatie zvereného majetku mesta zo správy, prevádzky a údržby Bapos, m. p. Bardejov a zverenie
tohto majetku do správy odd. sprývy majetku MsÚ Bardejov pod bodom 22,
A. XIII. - zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy Bapos,
m. p. Bardejov pod bodmi 23, 24, 25,
A. XIV. - doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva pod bodmi 26, 27
A. XV. - zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva pod bodom 28,
A. XVI. - vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta pod bodmi 29, 30, 31, 32, 33,
A. XVII. - zníženie nájomného v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodmi 34, 35,
A. XVIII. - ukončenie nájmu v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodom 36,
A. XIX. - schválenie nájmu v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodom 37,
A. XX. - technické zhodnotenie prenajatých nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod
bodmi 38, 39.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/.
U Z N E S E N I E č. 84/2016
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:
Plnenie:
Za Bardbyt: viď príloha k plneniu uznesenia.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 85/2016
k bodu Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa prílohy č.
1
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
IV. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 premietnutá do
účtovníctva mesta a RO podľa prílohy č. 1.
A.2/

schvaľuje
Úver vo výške maximálne 2 000 000,-- € za účelom refinancovania vlastných zdrojov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia. Úverová zmluva podpísaná so SLSP.
U Z N E S E N I E č. 86/2016
k bodu Návrh zmeny príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
Zmenu príspevku mesta pre BAPOS, m. p. na rok 2016 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 87/2016
k bodu Návrh na zmenu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Mestské Lesy, s. r. o. pre rok 2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu rozpočtu a investičného plánu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2016 podľa prílohy
č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 88/2016
k bodu Návrh na zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spol.
Bardbyt, s. r. o. pre rok 2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu plánu technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou Bardbyt,
s. r. o. pre rok 2016 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválená zmena zapracovaná do plánu modernizácie a rekonštrukcie pre rok 2016
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U Z N E S E N I E č. 89/2016
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmeny a doplnky VZN č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmeny a doplnky uvedené do praxe.
U Z N E S E N I E č. 90/2016
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:
Prijaté zmeny boli s účinnosťo od 1.2.2017 uvedené do praxe na všetkých školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
U Z N E S E N I E č. 91/2016
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 162/2016 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:
Podľa schválenej výšky dotácie sa od 1.1.2017 prerozdeľuje 1/12 výšky dotácie pre jednotlivé školské
subjekty.
U Z N E S E N I E č. 92/2016
k bodu Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 a roky
2018,2019,
a) Odb. stanovisko hl. kontr. mesta k návrhu rozpočtu na rok 2017
b) Stanovisko hl. kontr. k dodržaniu podm. na prijatie úveru návr. zdrojov fin.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
Programový rozpočet mesta na rok 2017 podľa príloh č. 1 až č. 15 a prílohy č. 29, 31, 32, 34 v celkovom
objeme:
Bežný rozpočet
Príjmy bežného rozpočtu
22 064 351 €
Výdavky bežného rozpočtu
20 588 691 €
Kapitálový rozpočet
Príjmy kapitálového rozpočtu
Výdavky kapitálového rozpočtu

480 000 €
1 868 508 €

Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

1 000 000 €
1 087 152 €

Zodpovedný:
Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 92/2016
A.2/

schvaľuje
Programovú štruktúru výdavkov rozpočtu na rok 2017, 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
Prijatie tuzemského úveru ako návratného zdroja financovania vo výške 1 000 000,-- € na financovanie
investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Úverová zmluva podpísaná dňa 22.2.2017 s VÚB a.s.
A.5/

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

Splnené

Plnenie:
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretá dňa 22.2.2017.
U Z N E S E N I E č. 93/2016
k bodu Návrh rozpočtov pre príspevkové organizácie pre rok 2017 - a) Bapos, m. p., b) rozdelenie
prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p.Bardejov na rok 2017, c) ZUŠ M.
Vileca
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia na rok 2017 pre Bapos, m. p. Bardejov podľa prílohy
č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.2/

schvaľuje
Rozdelenie prevádzkových hodín na mestské športoviská v rámci rozpočtu Bapos, m. p. Bardejov na rok
2017 podľa prílohy č. 2.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.3/

schvaľuje
Rozpočet Základnej umeleckej školy Michala Vileca na rok 2017 podľa prílohy č. 3.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 94/2016
k bodu Návrh rozpočtov a návrh investičných plánov obchodných spoločností mesta pre rok 2017: 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 .....
B.1/
schvaľuje
Rozpočet a technické zhodnotenie, modernizáciu a rekonštrukciu majetku mesta spoločnosti Bardbyt, s. r. o.
pre rok 2017 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
B.2/

schvaľuje
Rozpočet a investičný plán spoločnosti Bardterm, s. r. o. pre rok 2017 podľa prílohy č. 2.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
B.3/

schvaľuje
Rozpočet Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. pre rok 2017 podľa prílohy č. 3.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
B.4/

schvaľuje
Rozpočet a investičný plán obchodnej spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. pre rok 2017 podľa prílohy
č. 4.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 95/2016
k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov - zmena č. 36
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schvaľuje
Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.36.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu Mesta Bardejov a ďalšia výstavba v tejto lokalite sa bude
riadiť podľa schválenej zmeny.
B.2/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 169/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu Mesta Bardejov zmena č.36 s účinnosťou 15-ym 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. 95/2016
B.3/

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

Splnené

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

žiada
PRIMÁTORA MESTA prostredníctvom Mestského úrad Bardejov v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou
pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:
- zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č.36 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta najmenej na 30 dní
- zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov zmena č.36 a zaslanie jednej sady Okresnému úradu
Prešov – odboru výstavby a bytovej politiky
- zabezpečiť označenie textovej časti zmeny ÚPN M Bardejov, 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.36 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. 96/2016
k bodu Zmena zakladateľskej listiny spol. Bardbyt, s. r. o.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
Zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti Bardbyt, s. r. o. Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmena zakladateľskej listiny spoločnosti BARDBYT, s.r.o. je prevedená.
U Z N E S E N I E č. 97/2016
k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Plán zasadnutí MsR a MsZ na I. polrok 2017 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plán bol rozposlaný všetkým zodpovedným dňa 13. 12.2016.
U Z N E S E N I E č. 98/2016
k bodu Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plán kontrólnej činnosti HK mesta na I. polrok 2017 schválený bez pripomienok, podľa schváleného plánu sa
vykonáva kontolná činnosť.
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Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 84/2016 zo dňa 8.12.2016
(nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1)

Správca: BARDBYT, s. r. o.

Typ
P.č.
(nájom,
podnájom)

Lokalita

Celková
výmera

Cena v
€/m2/rok

Nájomca

31 m²

ako u pôvodnej
zmluvy

FEJAN s.r.o.
Južná triedaa 13
Košice

1.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad 30
Dom
služieb

2.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad 16
stará
budova

22,56 m²

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

3.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad
A-3

82,34 m²

ako u pôvodnej
zmluvy

4.

Nájom
nebytových
priestrov

Vetrná 3719

50,98 m²

26,56,prevádzka,
13,28,- chodba,
WC

5.

Podnájom
nebytových
priestrov

Stocklova
11

10,50 m²

1.
2.
3.
4.

ALBAGEO,
Alexander Baran,
Na Stebníčku 43,
Zborov
Wenge s.r.o.,
Komenského
553/1
Bardejov

Účel
podnájmu
holičstvo

kancelária

kuchynské
a interiérové
štúdio

Jozef Niščák,
Moyzesova 6,
Bardejov

Masáže relax

Tatiana Mašlarová
Kružľov 200,
Kružľov

nechtové štúdio

Plnenie
uznesenia
Zmluva č.
1055/16 od
1.11.2016 na
neurčito
Zmluva č.
1056/17 od
1.1.2017 na
neurčito
Zmluva č.
1054/16 od
1.12.2016 na
neurčito
Zmluva č.
1057/17 od
1.1.2017 na
neurčito
Od 1.1.2017

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.)
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011
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.)
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 82/2011 zo dňa 22.9.2011.

1a

3/
Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016, príl. č. 1
1. Zrušenie uznesenia MsZ č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013, príloha č. 1, bod. A.I.-6 - Daniel Čupa – BUS TRANS,
Kutuzovova 19, Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší bod A.I.-6 v prílohe č. 1 uznesenia MsZ č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013.
Týmto uznesením MsZ bol schválený priamy predaj pozemku parc. C KN 2136/2 vo výmere 447 m2, kultúra
pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 2138/2 vo výmere 1325 m2, kultúra pozemku – záhrada, v k.ú. Bardejov, za
cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 58/2013, ktorá je vo výške 53.400 €, po započítaní zaplateného nájomného vo
výške 1.146,98 €. Výsledná kúpna cena po započítaní nájomného je 52.253,02 €. Tento prevod Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Žalobou zo dňa 09.04.2014 sa Daniel Čupa – BUS TRANS, Kutuzovova 19, 085 01 Bardejov, ako žalobca
domáhal proti Mestu Bardejov nahradeniu prejavu vôle a to povinnosti, aby Mesto Bardejov bolo povinné uzatvoriť so
žalobcom kúpnu zmluvu na predaj pozemkov parc. C KN 2136/2 vo výmere 447 m², kultúra pozemku – zastavaná
plocha, parc. C KN 2138/2 vo výmere 1325 m², kultúra pozemku – záhrada, v k.ú. Bardejov, za cenu aká bola
dohodnutá v roku 2001 v zmluve o budúcej kúpnej zmluve, t.j. 345.540,- Sk (195,- Sk/m², t.j. 6,47,- €/m²)
Daniel Čupa kúpnu zmluvu neuzatvoril. Postup mesta dal preveriť prokuratúrou a podal na mesto žalobu.
Okresná prokuratúra v Bardejove pochybenie mesta nenašla a uznesením Okresného súdu Bardejov sp. zn. 5C
59/2014 zo dňa 14.10.2016 bolo konanie zastavené.
Plnenie: Uznesenie zrušené.
A. Schvaľuje.
I. Výsledok obchodných verejných súťaží.
2. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj bytu na ul. Nový Sad č. 27 v Bardejove.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj bytu č. 2- 52 na prízemí, vo vchode č. 27,v obytnom bloku D na
ul. Nový sad 27, č.s. 935, evidovanom na LV č. 8665 vrátane príslušenstva a podielu na spoločných častiach
a zariadeniach domu v podiele 4929/79048, parc. C KN 537 vo výmere 319 m2, zastavaná plocha, evidovaná na LV č.
11122 pod poradovým číslom B/1 v spoluvlastníckom podiele 4929/79048, víťazovi obchodnej verejnej súťaže:
Bytová agentúra SK, s.r.o., Levočská 2, Prešov, za kúpnu cenu 21.567 €.
(Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 62/2016 zo dňa 22.9.2016 schválilo odpredaj bytu v obytnom bloku D
na ul. Nový Sad 27, č.s. 935, na pozemku C KN 537 v k.ú. Bardejov, formou obchodnej verejnej súťaže. V zmysle
uznesenia MsZ bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj majetku v čase od 18.10.2016 do 7.11.2016.
Najnižšie požadovaná kúpna cena stanovená znaleckým posudkom č. 84/2016 je 19.100 €. Vyhodnotenie ponúk bolo
určené na deň: 8.11.2016. V stanovenom termíne do 7.11.2016 do 1500 bola doručená jedna ponuka a to od uchádzača:
Bytová agentúra SK, s.r.o., Levočská 2, Prešov.
Komisia menovaná primátorom mesta pre vyhodnotenie ponúk zo dňa 21.10.2016, vyhodnotila predloženú
ponuku, ako aj podmienky určené pre obchodnú verejnú súťaž a konštatovala, že uchádzač predloženou ponukou splnil
podmienky súťaže. Záujemca ponúkol kúpnu cenu 21 567,- € a preto ho komisia odporúča predložiť na schválenie
mestskému zastupiteľstvu, ako víťaza OVS).
Plnenie: Víťaz obchodnej verejnej súťaže bol písomne informovaný o výsledku súťaže dňa 13.12.2016. Kúpna
zmluva bola uzatvorená dňa 21.12.2016.
3. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj rozostavaného objektu „Senior klub Bardejovská Zábava“
v k.ú. Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj rozostavaného objektu „Senior klub Bardejovská Zábava“
a pozemkov parc. C KN 2665/11 vo výmere 309 m2, kultúra pozemku - zastavaná plocha, parc. C KN 2665/12 vo
výmere 1901 m2, kultúra pozemku - zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov, víťazovi obchodnej verejnej súťaže
spoločnosti HASPPO, s.r.o., Slovenská 5, 085 01 Bardejov, IČO: 45 242 542, za kúpnu cenu 99.778 €.
(MsZ v Bardejove uzn. čís. 62/2016 zo dňa 22.9.2016 schválilo odpredaj rozostavaného objektu „Senior klub
Bardejovská Zábava“ a pozemkov parc. C KN 2665/11 vo výmere 309 m2, kultúra pozemku - zastavaná plocha, parc. C
KN 2665/12 vo výmere 1901 m2, kultúra pozemku - zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov, formou obchodnej verejnej
súťaže. V zmysle uznesenia MsZ bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na odpredaj majetku v čase od 8.11.2016 do
28.11.2016, za najnižšie požadovanú kúpnu cenu 99.778 €. Vyhodnotenie ponúk bolo určené na deň 29.11.2016.
V stanovenom termíne do 28.11.2016 do 1500 bola doručená jedna ponuka, a to od záujemcu: HASPPO s.r.o.,
Slovenská 5, Bardejov, IČO: 45 242 542.
Komisia menovaná primátorom mesta na vyhodnotenie ponúk na predaj rozostavaného objektu, vyhodnotila
predloženú ponuku, ako aj podmienky určené pre obchodnú verejnú súťaž a konštatovala, že uchádzač predloženou
ponukou splnil podmienky súťaže. Záujemca ponúkol kúpnu cenu 99.778 € a preto ho komisia odporúča predložiť na
schválenie mestskému zastupiteľstvu, ako víťaza obchodnej verejnej súťaže).
Plnenie: S víťazom obchodnej verejnej súťaže bola uzatvorená kúpna zmluva dňa 2.2.2017. Kúpna cena zaplatená,
podaný návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad – katastrálny odbor v Bardejove.
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II. Predaj nehnuteľností.
4. Stanislav Majcher, Pod Papierňou 50, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku podľa GO plánu č. 41/2016 a to novovytvorenej parc.
C KN 2958/2 vo výmere 131 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, vedľa rodinného domu na ul. Pod lipkou v k.ú.
Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 50/2016 vo výške 11,73 € / 1 m2 + 10 %.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Dňa 13.12.2016 bol žiadateľ písomne informovaný o schválení predmetu žiadosti a o predložení GO plánu.
Po doložení GO plánu bude pripravená kúpna zmluva.
5. Predaj prístupovej komunikácie do podielového spoluvlastníctva vlastníkom a užívateľom jednotlivých
prevádzok v bývalom areáli v.d. Snaha Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 3420/60 o výmere 74 m2, kultúra pozemku –
zastavaná plocha, parc. C KN 3420/62 o výmere 1854 m2 , kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 3420/88 o
výmere 246 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidované na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, ktoré slúžia ako
prístupová komunikácia, za cenu podľa znaleckého posudku č.18/2016 zo dňa 15.5.2016 vo výške 18,82 €/m2, súčasným
vlastníkom jednotlivých prevádzok.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Zástupcovia dotknutých firiem a jednotlivých prevádzok boli priebežne osobne a telefonicky informovaní
o schválení predmetu žiadosti. Kúpne zmluvy sú v štádiu prípravy.
6. Ing. Vladimír Biľ a manželka Marta, bytom Bartošovce 60, Hertník
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parcely C KN 1618/3 za cenu podľa znaleckého
posudku č. 86/2016 vo výške 5 € / 1 m2 + 10 %. Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom. Dôvodom
odkúpenia je prekládka vodovodného potrubia, ktoré znehodnocuje pozemok žiadateľa C KN 1618/81 vo vzťahu
k osadeniu rodinného domu, nakoľko v pozemku je uložené vodovodné potrubie – prívodný rad do sídliska Vinbarg.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Listom zo dňa 13.12.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania mestského zastupiteľstva a o predložení
geometrického plánu, ktorý je potrebný k vypracovaniu kúpnej zmluvy.
III. Prenájom nehnuteľností.
7. Semanco Ladislav, Ľ. Štúra 5, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom pozemku parc. C KN 3697/7 vo výmere 211 m2, kultúra
pozemku – ostatná plocha, evidovaného na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, na dobu neurčitú. Výška nájomného je
stanovená podľa znaleckého posudku č. 106/2016 a to vo výške 1 € / 1 m2 ročne.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Nájomná zmluva je pripravená na prejednanie a podpísanie. Nájomcovi bola zaslaná predvolanka, aby sa
dostavil k podpísaniu zmluvy.
8. Poľnohospodárske podielnícke družstvo Bardejov, 086 22 Kľušov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nižšie uvedených pozemkov v k.ú. Bardejov na dobu neurčitú
za nájomné vo výške 2 % z ceny pôdy s úhradou nájomného spätne za 3 roky.
Číslo parcely:
Výmera parcely – m2:
Užívaná výmera – m2:
- parc. E KN 1244
5917
2959
- parc. E KN 1419
694
694
- parc. E KN 1420
26596
26596
- parc. E KN 1421
4549
4549
- parc. E KN 2682/2
385
385
- parc. E KN 2686
725
725
- parc. E KN 2709/3
18
18
- parc. E KN 3139
1410
940
- parc. C KN 4886/135
4334
4334
- parc. C KN 4886/235
1488
1488
- parc. C KN 5842/6
1260
1260
Spolu:
47376
43948
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Listom zo dňa 11.1.2017 zaslaná nájomná zmluva na podpísanie. Listom zo dňa 21.2.2017 zaslaná urgencia
z dôvodu nepodpísania nájomnej zmluvy.
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9. Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, IČO: 00156884 - rozšírenie Národnej
monitorovacej siete kvality ovzdušia.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 3492/2 vo výmere 12 m2
evidovanej na LV č. 6279 v areáli Základnej školy s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove na dobu neurčitú, za
nájomné vo výške 120 €/ročne.
V zmysle požiadaviek zákona č.137/20110 Z.z. o ovzduší má Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia
zmeny klímy a ochrany ovzdušia, Odbor ochrany ovzdušia, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, povinnosť
informovať verejnosť o kvalite ovzdušia na území Slovenskej republiky. Kvalitu ovzdušia zisťuje a hodnotí
ministerstvom poverená organizácia Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Jeséniova 17, Bratislava, ktorý
pre tento účel využíva hlavne výsledky monitorovania zariadeniami staníc Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia
(NMSKO).Táto sieť však plne nepokrýva celé územie SR. V rámci Operačného programu pre kvalitu životného
prostredia 2014-2020 má SHMÚ príležitosť rozšíriť NMSKO o ďalšie stanice.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Nájomná zmluva zo strany prenajímateľa t.j. Mesto Bardejov podpísaná dňa 22.12.2016 a v piatich
vyhotoveniach zaslaná dňa 22.12.2016 a to nájomcovi Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v Bratislave
na podpísanie.
IV. Prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove.
10. Rompa CZ, s.r.o., Cukrovarská 494/39, 682 02 Vyškov, Česká republika
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov na prízemí objektu priemyselného parku
o výmere spolu 4 153 m², pozostávajúce z výrobných priestorov o výmere 2 917 m², kancelárskych priestorov 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.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“
v Bardejove schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Zmluva pripravená a zaslaná na pripomienkovanie. Po vzájomných rokovaniach bolo dohodnuté zníženie
nájomného v súlade s platnou smernicou Mesta Bardejov o minimálnej výške nájmu v nebytových priestoroch Mesta
Bardejov.
V. Prenájom hnuteľného majetku.
11. Prenájom zberového vozidla spoločnosti EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom vozidla MAN TGM 18 250 4x2 BB s nadstavbou FAUN
ROTOPRESS 516 na zber triedeného odpadu za 1 €/ ročne spol. EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, Bardejov, na
dobu neurčitú s výpovednou lehotou jeden mesiac.
Mesto Bardejov nadobudlo v zmysle Zmluvy č. 115065 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho
fondu, Martinská 49, 821 05 Bratislava, IČO: 30 796 491, zberové vozidlo MAN TGM 18 250 4x2 BB s nadstavbou
FAUN ROTOPRESS 516 v obstarávacej cene 227 500,-€.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom hnuteľného majetku schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Plnenie: Zmluva pripravená a zaslaná na podpis spol. EKOBARD, a.s., Bardejov.
VI. Nájom nehnuteľností.
12. Ján Maxin, Vodárenská 24, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje nájom pozemku parc. E KN 417 vo výmere 708 m2, kultúra pozemku –
orná pôda, evidovanej na LV č. 388 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,10 € / 1 m2
ročne, s úhradou nájomného spätne za 3 roky.
Plnenie: Nájomná zmluva uzatvorená dňa 22.2.2017. Krycím listom zo dňa 24.2.2017 zaslaná úhrada nájomného.
13. Mária Mihaľová, M. Vileca 7, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje nájom pozemku parc. E KN 416 vo výmere 631 m2, kultúra pozemku –
orná pôda, evidovanej na LV č. 1091 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, na dobu neurčitú, za nájomné vo výške 0,10 € / 1 m2
ročne, s úhradou nájomného spätne za 3 roky.
Plnenie: Nájomná zmluva uzatvorená dňa 2.3.2017. Krycím listom zo dňa 6.3.2017 zaslaná úhrada nájomného.
VII. Zmena nájomcu v nájomnej zmluve.
14. Adrián Hauer, Komenského 31, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu nájomcu v nájomnej zmluve č. Majet. 713/2016, číslo zmluvy:
31/2016, z nájomcu Ivana Hauera, na Adriána Hauera, Komenského 31, Bardejov, za rovnakých podmienok, t.j. nájom
vo výške 2 €/ m2 a rok. Nájomná zmluva č. Majet. 713/2016, číslo zmluvy: 31/2016, uzatvorená na prenájom časti
pozemku parc. C KN 1900/13 o výmere 15 m2, v areáli kotolne K– 02 na ul. Ťačevská.
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Plnenie: Dňa 14.12.2016 bol žiadateľ písomne informovaný o schválení predmetu žiadosti a následne bol uzatvorený
dodatok nájomnej zmluvy.
VIII. Odkúpenie akcií spoločnosti EKOBARD, a.s. so sídlom Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov, IČO: 36 690 830
Mestom Bardejov od akcionára spoločnosti DÚHA a.s.
15. Odkúpenie cenných papierov - 66 % akcií spoločnosti EKOBARD, a.s., so sídlom Štefánikova 3751, 085 01
Bardejov, IČO: 36 690 830, Mestom Bardejov od akcionára spoločnosti DÚHA a.s.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje v súlade zo zákonom č.566/2001 o cenných papierov a investičných
službách a Obchodného zákonníka odkúpenie od emitenta EKOBARD, a.s. so sídlom Štefánikova 3751, 085 01
Bardejov, IČO: 36 690 830 cenné papiere - kmeňové akcie na meno, podoba CP – listinné, verejne neobchodovateľné,
v menovitej hodnote akcií 262 895,83749 €, menovitá hodnota 1 akcie je 796,654053 €. Počet odkupovaných akcií 330
ks za kúpnu cenu 1 € za 1 akciu po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Plnenie: K odkúpeniu akcií spoločnosti EKOBARD, a.s., Bardejov nedošlo. Na rokovanie mestskej rady dňa 16.3.2017
a na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30.3.2017 bude predložená informácia 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.
IX. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov.
16. Odkúpenie spoluvlastníckych podielov na pozemku parc. C KN 526 vo výmere 998 m2, kultúra pozemku –
zastavaná plocha, evidovaných na LV č. 9167 v k.ú. Bardejov, ul. Jesenského.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. C KN 526 o výmere 998 m2, kultúra pozemku
– zastavaná plocha, od podielových spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 9167 pod poradovým číslom:
- B/1 – Ing. Emil Slaninák, ul. Mieru 1410/45, 955 01 Topoľčany, podiel 2/12,
- B/2 – Viera Zajačeková, Ipeľská 9, 821 07 Bratislava – Podunajské Biskupice, podiel 2/12,
- B/3 - Silvia Pilková, rod. Slanináková, Beckovská 26, 821 04 Bratislava, podiel 1/12,
- B/4 – Mária Ehrenwaldová, rod. Slanináková, Vrakunská cesta 4, 821 02 Bratislava - Ružinov, podiel 1/12, za kúpnu
cenu 36 € / 1 m2, ktorá bude vyplatená v roku 2016 po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Celková kúpna cena za odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 6/12 na pozemku parc. C KN 526 o výmere 998 m2, je
17.964 €.
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 19.12.2016.
17. Prístupová cesta na ulici Homolkova v Bardejove.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. C KN 4869/372 o výmere 216 m², trvalý
trávny porast, od podielových spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 15037, odkúpenie pozemku parc. C KN
4869/403 o výmere 186 m², trvalý trávnatý porast, od podielových spoluvlastníkov evidovaných na LV č. 15176,
odkúpenie pozemku parc. C KN 4869/277 o výmere 123 m², orná pôda, od vlastníka evidovaného na LV č. 15088
v k.ú. Bardejov, do vlastníctva Mesta Bardejov, za cenu 1,60 €/m², po schválení finančných prostriedkov v rozpočte
mesta.
František Harčarik, J. Grešáka 16, Bardejov, ako zástupca obyvateľov a vlastníkov pozemkov na Homolkovej
ul. v Bardejove, požiadal o majetkoprávne vysporiadanie pozemkov určených na prístupovú cestu.
Plnenie: Kúpna zmluva zo strany predávajúcich podpísaná, po schválení finančných prostriedkov bude podpísaná aj
zo strany mesta.
18. AVIVA s.r.o., Sv. Jakuba 20, Bardejov, IČO: 44 891 563
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie časti pozemku z parc. C KN 2070/158 – LV č. 16208, z parc. C
KN 2070/135 – LV č. 4344, z parc. C KN 2070/136 – LV č. 4344, z parc. C KN 2070/153 – LV č. 16208, z parc. C KN
2070/154 – LV č. 16208, na ul. Sv. Jakuba v Bardejove, do vlastníctva Mesta Bardejov za kúpnu cenu 1 € po schválení
finančných prostriedkov v rozpočte mesta a následne realizáciu rozšírenia miestnej komunikácie zo strany Mesta
Bardejov. Výmera pozemkov bude upresnená GO plánom.
Plnenie: K uzatvoreniu kúpnej zmluvy je potrebný geometrický plán. Po porealizačnom zameraní rozšírenia miestnej
komunikácie a predložení GO plánu, bude vypracovaná kúpna zmluva.
X. Zriadenie vecného bremena.
19. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemky vo vlastníctve
Mesta Bardejov a to :
- CKN 1900/1 o výmere 18737 m2, zastavané plochy a nádvoria
- CKN 2002 o výmere 1733 m2, ostatné plochy
- CKN 2021 o výmere 2256 m2, ostatné plochy
- CKN 2022/1 o výmere 4821 m2, zastavané plochy a nádvoria
- CKN 4869/159 o výmere 658 m2, orná pôda
- CKN 4869/389 o výmere 709 m2, orná pôda
- CKN 4869/431 o výmere 409 m2, orná pôda, zapísané na LV č. 6279 a
- CKN 1920/1 o výmere 16886 m2, zastavané plochy a nádvoria, zapísaná na LV č. 15025 pre k. ú. Bardejov,
v súvislosti s realizáciou drobnej stavby „Bardejov – úprava VN 459 – P 500/I“, za účelom umiestnenia elektroenergetického zariadenia. Rozsah vecného bremena je vymedzený geometrickými plánmi.
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Vecné bremeno sa zriaďuje na základe podpísaného Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi
Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice, bod 6 – v rámci
majetkoprávneho vysporiadania budú vecné bremená v prípade stavieb vyvolaných zo strany Východoslovenskej
distribučnej, a.s., alebo Mesta Bardejov zriaďované bezodplatne.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zriadenie bezodplatného vecného bremena na
majetku mesta, bol zverejnený dňa 23.11.2016 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači
Bardejovské novosti v 49. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie vecného bremena schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Plnenie: Zmluva o zriadení vecného bremena podpísaná zo strany mesta a zaslaná na podpis VsD, a.s., Košice.
XI. Prijatie daru.
20. Ľudevít Školek a manž. Danka Školeková, Gorlická 583/6, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prijatie daru a to časť parcely C KN 4925/38 vo výmere cca 128 m2, pod
nespevnenou prístupovou cestou v záhradkárskej osade „Strelnica“ do vlastníctva mesta formou daru. Uvedená časť
pozemku priamo susedí s pozemkom parc. E KN 3420/1 evidovanou na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, ktorá slúži ako
nespevnená prístupová cesta.
Výmera pozemku bude upresnená geometrickým plánom.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 6, ods. 5/a – Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
predaj, kúpu a prijatie daru nehnuteľného majetku.
Plnenie: Listom zo dňa 14.12.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ.
21. Prijatie daru formou peňažných prostriedkov za účelom výstavby viacúčelového ihriska pre Základnú školu,
ul. Komenského 23, Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 6, ods. 5/a,
prijatie daru formou peňažných prostriedkov za účelom výstavby viacúčelového ihriska pre Základnú školu, ul.
Komenského 23, Bardejov.
Dňa 28.10.2015 bola uzatvorená Zmluva č. Na-159-2015 medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ – Nadácia
Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Zhotoviteľ – FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o., Dlhá 89
B, Nitra, a Obdarovaným: Mesto Bardejov.
Účelom tejto Zmluvy č. Na-159-2015 zo dňa 28.10.2015 je darovanie peňažných prostriedkov Objednávateľom
– Nadáciou Slovenskej sporiteľne Bratislava, Obdarovanému – Mestu Bardejov (vrátane ich účelného požitia) a tiež
výstavby viacúčelového ihriska Zhotoviteľom – FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o., Nitra, určeného pre Základnú
školu, ul. Komenského 23, Bardejov (ďalej len škola) na pozemku vo vlastníctve Obdarovaného a zabezpečenie ďalších
činností Zhotoviteľa súvisiacich s účelovým použitím prostriedkov podľa zmluvy.
Cena za vykonanie Diela vrátane dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH“) je dohodnutá vo výške 47.990,35 €
a pozostáva z ceny za vykonanie Diela bez DPH 39.991,96 € a 20 % DPH vo výške 7.998,39€. V cene za Dielo sú
zahrnuté všetky náklady na jeho vykonanie, aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia
staveniska Zhotoviteľa, vrátane nákladov Zhotoviteľa na spotrebované energie a médiá počas zhotovovania Diela.
Plnenie: Viacúčelové ihrisko bolo dňa 18.01.2017 protokolom č. 01/2017 zverené do správy ZŠ Komenského
Bardejov.
XII. Odňatie zvereného majetku mesta zo správy, prevádzky a údržby Bardejovského podniku služieb, BAPOS
m.p., Bardejov, Štefánikova 786, Bardejov a zverenie tohto majetku do správy oddeleniu správy majetku
Mestského úradu Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov.
22. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odňatie zvereného majetku mesta – stavby Hnedý priemyselný
park“ zo správy prevádzky a údržby Bardejovského podniku služieb, BAPOS m.p., Bardejov, Štefánikova 786,
Bardejov, podľa zákona o účtovníctve, a zverenie tohto majetku do správy oddeleniu správy majetku Mestského úradu
v Bardejove.
Objektová skladba:
- parc. číslo 3807 – ostatná plocha, výmera 797 m2,
- parc. číslo 3810/27 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 4 935 m2,
- parc. číslo 3810/28 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera
224 m2,
- parc. číslo 3810/80 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera
596 m2,
- parc. číslo 3810/81 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1760 m2
- parc. číslo 3810/82 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera
214 m2
- parc. číslo 3810/83 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera
261 m2
- stavba číslo súp. 1379, na parcele č. 3810/27,
- stavba číslo súp. 1379, na parcele č. 3810/28,
- parc. číslo 3810/26 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera 2 253 m2
- parc. číslo 3810/84 – zastavaná plocha a nádvorie, výmera
749 m2
Náklady celkom ...................................................................... 9 209 058,67 €
Z toho pozemky ....................................................................... 192 743,36 €
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Plnenie: V súlade s uznesením došlo k fyzickej obhliadke a prebratiu areálu HPP oddelením správy majetku. Zároveň
boli k 1.1.2017 pripravené preberacie protokoly a Zmluva o výkone správy so spol. BAPOS, m.p. Bardejov, ktorá bola
zaslaná na schválenie na riadiaci orgán. Doposiaľ nemáme stanovisko.
XIII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy Bardejovskému
podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.
23. Odúčtovanie stavby „Rekonštrukcia priekopového múru v severnej časti mestského opevnenia, Bardejov“.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta podľa zákona o
účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.
Dotácia z MF SR:
51 248,08,- €
Z toho – priekopový múr
38 710,08,- €
- oplotenie
12 538,00,- €
Plnenie: Stavba „Rekonštrukcia priekopového múru v severnej časti mestského opevnenia, Barejov“ bola na základe
protokolu č. 03/2017 odovzdaná do správy Bardejovského podniku služieb, m.p. BAPOS Bardejov.
24. Odúčtovanie stavby „Bardejov, prechod ul. Kláštorská – Radničné námestie“
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta podľa zákona o
účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.
Vlastné zdroje:
Stavebné náklady- chodníky a spevnené plochy
43 818,22 €
Verejné osvetlenie
8 197,39 €
Projektová dokumentácia
3 620,00 €
Polopis, výškopis
380, 00 €
Porealizačné zameranie
1 000,00 €
Náklady celkom
57 015,61 €
Plnenie: Stavba „Bardejov, prechod ul. Kláštorská – Radničné námestie“ bola na základe protokolu č. 02/2017
odovzdaná do správy Bardejovského podniku služieb m.p. BAPOS Bardejov.
25. Zaradenie a zverenie majetku do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786,
Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie majetku do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve
a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov, podľa
prílohy č. 1:
P.Č
1.

2.
SPOLU

Druh, názov, popis
Čistiaca a zametacia technika v zmysle
grantového projektu- zlepšenie kvality
ovzdušie a na území kúpeľného
a historického mesta Bardejov (podrobná
špecifikácia čistiacej a zametacej techniky je
uvedená v prílohe č. 1)
Čistiaca a zametacia technika spolu
Predajné stánky 200x300 cm- 6 ks

Inventárne číslo
5-252/0002
5-252/0003
5-252/0004
5-252/0005
5-252/0006
5-2520007

Zostatková hodnota
34 878,00
28 642,00
31 825,00
52 400,00
50 866,00
60 666,00
259 277,00
7 920,00

267 197,00

Plnenie: Dodatok č. 1 k zmluve o zverení hnuteľného majetku mesta do správy Bardejovskému podniku služieb
BAPOS, m.p. Bardejov, uzatvorený dňa 28.2.2017. Protokol č. 001/2017 a protokol č. 002/2017 z odovzdania
a prevzatia majetku mesta zaslané na m.p. BAPOS Bardejov dňa 3.3.2017 na podpísanie.
XIV. Doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva.
26. Spoločnosť FONDO, s.r.o., Gorlická 12, 085 01 Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 63/2015 zo dňa 24.9.2015, v prílohe č. 1/a,
pod bodom A.X.-22, a to o pozemky parc. E KN 3538/5, E KN 3538/15, E KN 3538/16, E KN 3538/9, ktoré sú
evidované na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, v ktorých majú byť umiestnené inžinierske siete. Predmetná parcela bude
slúžiť ako prístupová komunikácia k stavebným pozemkom.
Uznesením MsZ č. 63/2015 zo dňa 24.9.2015, v prílohe č. 1/a, pod bodom A.X.-22, bol spoločnosti Fondo,
s.r.o., Gorlická 12, Bardejov, udelený súhlas na umiestnenie inžinierskych sieti – vodovod, kanalizácia a plynovod do
pozemku mesta parc. C KN 4979/22 na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov, k dodatočnému povoleniu vodnej stavby
„Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pre IBV 8 RD“ na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov, parc. C
KN 4979/22, parc. E KN 3538/5, E KN3538/15, E KN 3538/16, E KN 3538/9, evidovaných na LV č. 11832.
Plnenie: Žiadateľovi bolo dňa 22.12.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ.
27. Doplnenie uznesenia MsZ č. 18/2014 zo dňa 27.03.2014 príloha č.1/a, bod A. VII. -19.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 18/2014 zo dňa 27.03.2016, v prílohe č. 1/a,
v bode A.VII.-19, a to o zriadenie vecného bremena na parc. C KN 5167/83 a parc. C KN 5167/200, v k.ú. Bardejov.
(Týmto uznesením bolo schválené pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042
48 Košice, IČO: 36 570 460, zriadenie vecného bremena na časti pozemkov z parc.: E KN 5490/2, z parc. C KN
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5167/177, z parc. C KN 5145/16, z parc. C KN 5167/1, z parc. C KN 5122/2, z parc. C KN 5149/5, evidovaných na LV
č. 11832, LV č. 15025, LV č. 6279 vo vlastníctve Mesta Bardejov, za 1 €, za účelom vylepšenia prevádzkových
pomerov na sídlisku Vinbarg - realizácia kanalizačného a vodovodného potrubia v rámci stavby: „Bardejov – preložka
zásobného potrubia z VDJ Vinbarg“. Presný záber vecného bremena bude stanovený z geometrického plánu, ktorý
zabezpečí oprávnený –VVS, a.s. Košice po zrealizovaní stavby.
Vodovodné potrubie bude uložené v novej trase, ktorá bude rešpektovať niveletu terénu. Podľa ucelených častí bude
stavba delená na dva stavebné objekty a to:
SO 01 Preložka zásobného potrubia – v dĺžke 183,00 m.
SO 02 Prepojovacie vodovodné potrubie – v dĺžke 88,00 m. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Košice
požiadala o doplnenie uznesenia MsZ o zriadenie vecného bremena na parc. C KN 5167/83 a parc. C KN 5167/200,
v k.ú. Bardejov).
Plnenie: Uznesenie zaslané na vedomie VVS, a.s., Košice.
XV. Zmena uznesení mestského zastupiteľstva.
28. Zmena uznesenia mestského zastupiteľstva č. 62/2016 zo dňa 22.9.2016, pod bodom A.V.-14, ktorým bola
schválená zmena uznesenia MsZ č. 76/2015 zo dňa 19.11.2015, príloha č. 1, bod A.III.-3.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu vyššie uvedených uznesení mestského zastupiteľstva a to
odkúpenie nehnuteľnosti rodinného domu č.s. 189 postaveného na parc. C KN 766 a pozemkov parc. C KN 766 o
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, Kurov 11, 086 04 Kružľov,
do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 97.614 € s úhradou v termíne do 30.4.2017.
Plnenie: Kúpna zmluva podpísaná dňa 17.01.2017. Návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude podaný až po
uhradení kúpnej ceny predávajúcemu.
XVI. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta.
29. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku
mesta, z evidencie a z majetku mesta. Návrh bol kladne prerokovaný v ústrednej inventarizačnej komisii dňa 7.9.2016
a 23.11.2016. O vyradenie požiadalo oddelenie životného prostredia MsÚ Bardejov.
Navrhovaný (hnuteľný) majetok na vyradenie:
P.Č.
1.
2.

Názov
PD Bardejov- ochrana pred
povodňami- Gróner
PD Bardejov – Bard. Nová
Vessanácia
starej
environmentálnej záťaže

Rok
2008

Analytické členenie
01 08 02

Suma
2 429,30

2008

05 08 03

12 778,50

Predmetné projektové dokumentácie boli vypracované v roku 2008 na základe rozpočtu Mesta Bardejov za
účelom ochrany pred povodňami v lokalite Gróner, resp. odstránenie environmentálnej záťaže v Bardejovskej Novej Vsi
v súvislosti s, v tomto období aktuálnymi, výzvami a žiadosťami o nenávratné finančné prostriedky (NFP). Tieto žiadosti
o poskytnutie NFP neboli, ani opakovane, schválené.
Plnenie: Hore uvedené projektové dokumentácie boli vyradené na základe stanoviska Ústrednej inventarizačnej
komisie zo dňa 15.11.2016. Na základe zaslaného výpisu uznesenia z MsZ č. 83/2016, oddelenie ekonomiky MsÚ
Bardejov vyradil projektové dokumentácie z evidencie a z majetku mesta.
30. Vyradenie investície ECOS OVERTURE.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie investície pod názvom ECOS OVERTURE-prestupový projekt
pre krajiny na vstup do EU, ako neupotrebiteľný a zastaralý majetok a taktiež ostávajúcu sumu z účtu 042, ktorá
nespĺňa charakter investície. Program okrem iného zahŕňal odborné pobyty a semináre, náklady na cestovanie, nákup
softvéru Nemeček, počítačov ap., v agende správy nehnuteľného majetku miest a obcí.
Projekt bol z 2/3 financovaný EK v Bruseli v ročných zálohových platbách po dobu dvoch rokov. Po ukončení
projektu a vyúčtovaní bolo potrebné vrátiť do Bruselu nevyčerpanú zálohu vo výške 18 106,37 €. Uvedená suma bola
uhradená v roku 2009 na účet Európskej komisie.
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 hnuteľného majetku
v zostatkovej hodnote nad 3.500 € mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v mestskej rade.
Stanovisko ústrednej inventarizačnej komisie MsÚ Bardejov: Komisia UIK MsÚ Bardejov po prerokovaní
dňa 23.11.2016 odporúča investíciu pod názvom ECOS OVERTURE vyradiť z účtu 042 ako neupotrebiteľný a zastaralý
majetok z evidencie a z majetku Mesta Bardejov.
Plnenie: Investícia ECOS OVERTURE – prestupový projekt bol na základe súhlasu Ústrednej inventarizačnej komisie
zo dňa 15.11.2016 vyradený z evidencie a z majetku mesta. Následné bol zaslaný výpis uznesenia z MsZ č. 83/2016 na
oddelenie ekonomiky MsÚ Bardejov.
31. Prístroj SOKIA SET 5F.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie prístroja pod názvom SOKIA SET 5F z evidencie a z majetku
mesta. Jedná sa o mechanický merací prístroj s príslušenstvom, inv. Č. 5-388/0001.
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Prístroj bol zaradený do evidencie v celkovej nadobúdacej hodnote 10 303,38 € dňa 21.07.1997 (+ kovový
statív, výtyčka, stojan, koženkové puzdro). Je morálne a technický zastaralý a oddelením správy majetku MsÚ dlhodobo
nevyžívaný. Na základe vyššie uvedeného odporúča totálnu stanicu SOKIA s príslušenstvom vyradiť z evidencie
a z majetku mesta. Spôsob likvidácie neupotrebiteľného majetku navrhuje odpredaním v cene 10 % nadobúdacej hodnoty
súčasného porovnateľného geodetického prístroja formou ponuky.
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 hnuteľného majetku
v zostatkovej hodnote nad 3.500 € mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v mestskej rade.
Stanovisko ústrednej inventarizačnej komisie MsÚ Bardejov: Komisia UIK MsÚ Bardejov po prerokovaní
dňa 23.11.2016 odporúča totálnu stanicu SOKIA s príslušenstvom vyradiť z evidencie a z majetku mesta spôsobom
likvidácie odpredaním v cene 10 % nadobúdacej hodnoty súčasného porovnateľného geodetického prístroja formou
ponuky.
Plnenie: Na základe súhlasu Ústrednej inventarizačnej komisie zo dňa 15.11.2016 bol prístroj SOKIA SET 5F
vyradený z evidencie a z majetku mesta. Výpis uznesenia z MsZ č. 83/2016 bol zaslaný na oddelenie ekonomiky MsÚ
Bardejov.
32. Projektová dokumentácia na stavbu ZpS Družba.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie investície Projektová dokumentácia na stavbu ZpS Družba
v hodnote 13 500 € z evidencie a z majetku mesta.
Cieľom tohto projektu bolo rozšírenie ponuky sociálnych služieb v meste Bardejov. Žiadosť o poskytnutie
NFP nebola schválená a projekt sa nezačal ani nezačne realizovať.
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 hnuteľného majetku
v zostatkovej hodnote nad 3.500 € mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v mestskej rade.
Stanovisko ústrednej inventarizačnej komisie MsÚ Bardejov: Komisia UIK MsÚ Bardejov zo dňa
23.11.2016 odporúča projektovú dokumentáciu na stavbu ZpS Družba v hodnote 13 500,- € vyradiť z evidencie a z
majetku mesta.
Plnenie: Projektová dokumentácia na stavbu ZpS Družba bola na základe stanoviska Ústrednej inventarizačnej
komisie zo dňa 15.11.2016 vyradená z evidencie a z majetku mesta. Výpis uznesenia z MsZ č. 83/2016 bol zaslaný na
oddelenie ekonomiky MsÚ Bardejov.
33. Projektová dokumentácia na stavbu ZpS Topľa.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie investičných akcií na projektové dokumentácie na ZpS Topľa
v sume 11 453,92 € a na ZpS Čergov v sume 9 266,41 €.
Dôvodom nerealizácie hore uvedených projektových dokumentácií je neschválenie žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku.
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 hnuteľného majetku
v zostatkovej hodnote nad 3.500 € mestské zastupiteľstvo po prerokovaní v mestskej rade.
Stanovisko ústrednej inventarizačnej komisie MsÚ Bardejov: Komisia UIK MsÚ Bardejov po prerokovaní
dňa 23.11.2016 odporúča projektovú dokumentáciu ZpS Topľa v sume 11 453,92 € a projektovú dokumentáciu ZpS
Čergov v sume 9 266,41 € vyradiť z evidencie a z majetku mesta.
Plnenie: Projektová dokumentácia na stavbu ZpS Topľa bola na základe stanoviska Ústrednej inventarizačnej
komisie zo dňa 15.11.2016 vyradená z evidencie a z majetku mesta. Výpis z uznesenia MsZ č. 83/2016 bol zaslaný na
oddelenie ekonomiky MsÚ Bardejov.
XVII. Zníženie nájomného v objekte SOS Bardejovské Kúpele.
34. Tatiana Jašková, byt. Ťačevská 12, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS
Bardejovské Kúpele, na 10 % mesačného nájmu.
Žiadateľka má s Mestom Bardejov od 31. marca 2008 uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, za
účelom poskytovania reštauračných služieb s mesačným nájomným 345,48 €. O prerušenie nájmu žiada z dôvodov, že
prevádzku má umiestnenú na 2.NP, kde v zime je zlý prístup pre návštevníkov a preto je nútená prevádzku zatvoriť.
Žiadateľka mala už v minulej vykurovacej sezóne znížené nájomné na 10 % mesačného nájmu, t.j. 34,50 €, v mesiacoch
december – január.
Plnenie: Žiadateľ o úpravu nájomného bol listom zo dňa 14.12.2016 informovaný o schválení predmetnej žiadosti
orgánmi mesta.
35. Pavol Poljak, 086 31 Bardejovské Kúpele č. 70
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS
Bardejovské Kúpele, na 10 % mesačného nájmu.
Žiadateľ má s Mestom Bardejov od 1. januára 2012 uzatvorenú NZ č. 2/2012 na dobu neurčitú, za účelom
poskytovania reštauračných služieb, v prevádzke na 2. NP, s mesačným nájomným 511,88 €. O prerušenie nájmu žiada
z dôvodov nízkej návštevnosti Bard. Kúpeľov v zimnom období.
Pozn. Nájomca Pavol Poljak, mal už v rokoch 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 znížené nájomné na 10 % ceny
mesačného nájmu, počas zimných mesiacov, s podmienkou zatvorenia reštauračnej prevádzky.
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Plnenie: Žiadateľ o úpravu nájomného bol listom zo dňa 14.12.2016 informovaný o schválení predmetnej žiadosti
orgánmi mesta.
XVIII. Ukončenie nájmu v objekte SOS Bardejovské Kúpele.
36. UNION-B, s.r.o., Ing. Oľga Beňová, Pod Papierňou 24, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje ukončenie nájmu nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské
Kúpele ku dňu 31.12.2016 z dôvodu útlmu podnikateľských aktivít. (Nájomná zmluva č. 2346/2004-1).
Plnenie: Žiadateľ o ukončenie nájomného vzťahu bol listom zo dňa 16.12.2016 informovaný o schválení žiadosti
orgánmi mesta a následne bola podpísaná dohoda o ukončení nájmu.
XIX. Schválenie nájmu v objekte SOS Bardejovské Kúpele.
37. Madalex invest, s.r.o., Štúrova 404/6, 086 33 Zborov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bard. Kúpele na I. NP
po spoločnosti UNION-B, s.r.o., Ing. Oľga Beňová, Pod Papierňou 24, Bardejov, od 1.1.2017 na dobu neurčitú, za
nájomné vo výške 33,19 € / 1 m2. Jedná sa o priestory predajne Drogérie o výmere 119,12 m2.
Plnenie: Dňa 16.12.2016 bol žiadateľ písomne informovaný o schválení predmetu žiadosti. Následne bola s ním
uzatvorená nájomná zmluva na dobu neurčitú.
XX. Technické zhodnotenie prenajatých priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele.
38. Kučík Ján, Fričkovce 36, 086 42 Hertník
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje technické zhodnotenie prenajatých nebytových priestorov v objekte
SOS Bardejovské Kúpele, formou dohody o započítaní.
Jedna sa o výmenu 1 ks starého Al-okna na vlastné náklady, v prenajatých nebytových priestoroch ( Pizza Fiori
) v objekte SOS Bardejovské Kúpele. Svoju žiadosť odôvodnil únikom tepla a následnou tepelnou stratou vo
vykurovacom období. Ján Kučík má s Mestom Bardejov uzatvorenú NZ č. 29/2014 zo dňa 25.4.2014, pričom už
v minulom roku zhodnotil prenajaté nebytové priestory, ktoré boli podľa dohody započítavané s nájomným. Po
technickom zhodnotení bude uzatvorená nová dohoda o zápočítaní.
Náklady na výmenu starého AL-okna za plastovú stenu o rozmere 3130 x2590mm, vrátane povinnej revízie
plyn. kotla predstavujú :
Dodávka a montáž steny
Cena celkom s DPH
1 100,00 €
Cena celkom bez DPH
850,00 €
Plnenie: Dňa 14.12.2016 bol žiadateľ písomne informovaný o schválení žiadosti a dohody o zápočte s nájomným za
rok 2016.
39. Limone, s.r.o. Budovateľská 34 Prešov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje technické zhodnotenie prenajatých nebytových priestorov v objekte
SOS Bardejovské Kúpele, formou dohody o započítaní.
Jedna sa o rozšírenie účelu prenájmu NP o činnosť praženia kávy. Táto spoločnosť má s mestom od 1.8.2015
uzatvorenú NZ č. 51/2015 na nebytové priestory v SOS Bardejovské Kúpele, za účelom poskytovania služieb
občerstvenia, predaja cukroviniek a suvenírov.
Spoločnosť súčasne predložila rozpočet nutných stavebných úprav prenajatých NP v celkovej výške 9. 315, 59
€ s DPH a tiež náklady na zriadenie odberného miesta elektrickej energie vo výške 1.123,24 €. Tieto priestory boli
pôvodne určené na predaj mäsa a mäsových výrobkov a od roku 2003 neboli prevádzkované. Uvedené práce sú
technickým zhodnotením majetku mesta. Počas prípravy prenajatých priestorov na podnikateľskú činnosť požiadali
o zníženie mesačného nájmu na 10 % určenej hodnoty, t. j. 21,- € mesačne do 31.12.2016, nakoľko technologické
zariadenie na úpravu kávy, ako aj jeho inštaláciu chcú ukončiť do konca roka 2016.
Plnenie: Dňa 16.12.2016 bol žiadateľ písomne informovaný o schválení žiadosti a dohody o zápočte s nájomným
v roku 2017.
B. Neschvaľuje.
I. Predaj nehnuteľností.
40. Spoločnosť EMKO Trade, s.r.o., Miškovského 3, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 990/8 vo výmere 12 m2 a pozemku z parc.
C KN 990/10 vo výmere 177 m2, spolu vo výmere 189 m2, na ul. Miškovského v k.ú. Bardejov.
Plnenie: Listom zo dňa 14.12.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ.
41. GEO UM s.r.o., Ťačevská 36, 08501 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 2625/1 evidovaného na LV č. 16106
na Bardejovskom Mihaľove v k.ú. Bardejov, za účelom vybudovania športového areálu s príslušnými sociálnymi
zariadeniami a tiež kempovými miestami pre karavány a stany.
Plnenie: Žiadateľ o kúpu pozemku bol listom 13.12.2016 informovaný o prijatom uznesení MsZ a neschválení
predmetu žiadosti.
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42. CLEANCAR BARDEJOV s.r.o., Jána Švermu 8, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj areálu údržby na ul. T. Ševčenku v Bardejove vrátane budov
a pozemkov a to parc. C KN 1506/1, 1506/2, 1506/7, 1506/8, 1506/9, 1506/10, 1506/25, 1506/26, 1506/27, 1506/28,
1474/8, ako aj ďalších súčasti areálu.
Plnenie: Žiadateľ o kúpu pozemku bol listom zo dňa 13.12.2016 informovaný o prerokovaní žiadosti a prijatom
uznesení MsZ a neschválení predmetu žiadosti.
43. NASA plast, spoločnosť s ručením obmedzeným, Štefánikova 3163, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj areálu údržby na ul. T. Ševčenku v Bardejove vrátane budov
a pozemkov a to parc. C KN 1506/1, 1506/2, 1506/7, 1506/8, 1506/9, 1506/10, 1506/25, 1506/26, 1506/27, 1506/28,
1474/8, ako aj ďalších súčasti areálu.
Plnenie: Žiadateľ o kúpu pozemku bol listom zo dňa 13.12.2016 informovaný o prerokovaní žiadosti a prijatom
uznesení MsZ a neschválení predmetu žiadosti.
44. Ján Židišin, Nižný Tvarožec 98, 086 02 Gaboltov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 300/2 na výstavbu plechovej
garáže.
Plnenie: Žiadateľovi bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ v Bardejove.
45. Ing. Ján Cuper, Dlhý rad 24, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 516/1 a časti pozemku z parcely C
KN 516/6 za účelom vytvorenia prístupu z Přerovskej ulice na pozemok parc. C KN 494, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľa.
Plnenie: Žiadateľovi bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ v Bardejove.
II. Odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta.
46. Mária Rajňáková, Pugačevova 20, Humenné
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje odkúpenie spoluvlastníckych podielov na parc. E KN 3550/2 vo výmere
1982 m2, kultúra pozemku – orná pôda, parc. E KN 3550/3 vo výmere 1983 m2, kultúra pozemku – orná pôda,
evidované na LV č. 13359 pod radovým číslom B/4 v spoluvlastníckom podiele 1/2 a pod radovým číslom B/7
v spoluvlastníckom podiele 1/6, do vlastníctva Mesta Bardejov.
Plnenie: Listom zo dňa 14.12.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ.

Ing. Ján Mochnacký
vedúci oddelenia
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4/
Prehľad nesplnených uznesení MsZ za rok 2016
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 2016

Počet nesplnených
uznesení

99

0

Z celkového počtu 99 prijatých uznesení MsZ v roku 2016 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. 15/2016 zo dňa 31.3.2016 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť A (príloha č.
1), časťA/1, časť A/12, časť A/2, časť A/3 ostáva v plnení,
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku
- uzn. č. 30/2016 zo dňa 23.6.2016 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť A/1 (príloha
č.1), časť A/2 ostáva v plnení
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku
- uzn. č. 51/2016 zo dňa 23.6.2016 Návrh na udelenie ocenenia Mesta Bardejov, umiestnenie
pamätnej tabule pri príležitosti 50. rokov od vzniku profesionálneho hasičského zboru v
Bardejove, časť A/1 ostáva v plnení,
nositeľ úlohy: oddelenie kultúry
- uzn. č. 82/2016 zo dňa 8.12.2016 Zámer transformácie systému nakladania s komunálnym
odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta, časť
B/1 ostáva v plnení,
nositeľ úlohy: oddelenie životného prostredia
- uzn. č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016 Návrh nakladania s majetkom mesta, časť B/2 (príloha
č.1) ostáva v plnení
nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku
V Bardejove dňa 23.3.2017
Mgr. Vladimír Harajda
hlavný kontrolór mesta

