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

► A. PRIJATÉ UZNESENIA č. 1-5/2017 zo dňa 26.1.2017 - mimoriadne
č. 6-7/2017 zo dňa 23.2.2017 - mimoriadne
č. 8-30/2017 zo dňa 30.3.2017 - riadne
č. 31-40/2017 zo dňa 25.5.2017 - mimoriadne

Počet prijatých
uznesení

40

Splnené

26

Plnia sa

4

Bez
Nesplnené
vyhodnotenia

10

0

U Z N E S E N I E č. 2/2017 - M
k bodu Nakladanie s majetkom mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
A. I. - odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta pod bodom 1 po schválení finančných prostriedkov v
rozpočte mesta, - odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta, alebo uzatvorenie nájomných zmlúv za
účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov na stavbu "Cyklochodník Bardejov - Bardejovské Kúpele",
po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta, pod bodom 2,
A.II. - zriadenie odplatného vecného bremena pod bodom 3, - zriadenie bezodplatného vecného bremena v
prospech Slovenského futbalového zväzu Bratislava, pod bodom 4.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/.
A.2/

schvaľuje
V súlade s čl. IV. Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového
štadióna v Bardejove uzatvorenou medzi SFZ, mestom Bardejov a spoločnosťou Bapos, m. p. zo dňa 24. 11.
2014 zriadenie vecného bremena spočívajúceho v bezodplatnom užívaní nehnuteľností tvoriace areál
futbalového štadióna, - využitie štadióna v prospech Slovenského futbalového zväzu pre potreby štátnych
športových reprezentácií Slovenskej republiky vo futbale (od mládežníckych kategórií, až po seniorské) a na
organizovanie športových súťaží, športových podujatí a športovania detí, žiakov a študentov na dobu určitú
do 29. 11. 2036, - splnomocňuje primátora mesta Bardejov na podpis zmluvy o zriadení vecného bremena so
Slovenským futbalovým zväzom.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmluva uzatvorená dňa 3.5.2017.
U Z N E S E N I E č. 3/2017 - M
k bodu Návrh na I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácíí na rok 2017 podľa prílohy č.
1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
I. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 premietnutá do
účtovníctva mesta podľa prílohy č. 1.
U Z N E S E N I E č. 4/2017 - M
k bodu Návrh zmeny plánu investičných akcií na rok 2017 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu plánu investičných akcií na rok 2017 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia. Prebieha realizácia Investičnej akcie podľa prílohy č.1.
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U Z N E S E N I E č. 5/2017 - M
k bodu Návrh na zmenu ÚPN Mesta Bardejov - súhlas na spracovanie štúdií č.26/2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
súhlasí
So spracovaním urbanistickej štúdie:
a) na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov,
ktorá má riešiť vymedzenie základných cyklotrás v k. ú. Bardejov, Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves.
b) na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) a Územného plánu centrálnej mestskej
zóny Bardejov (ÚPN Z CMZ Bardejov) pre prehodnotenie ich zmien, ktorá má riešiť využitie územia na plochy
občianskej vybavenosti s verejnou a izolačnou zeleňou (park okolo Lampového stĺpa).
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 09.02.2017 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.2/

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

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 09.02.2017 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
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U Z N E S E N I E č. 6/2017 - M
k bodu Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Environmentálneho fondu a predloženie
projektových zámerov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Environmentálneho fondu na realizáciu projektu, „Zvýšenie energetickej
účinnosti pavilónu „C“ a prechodovej chodby MŠ Gorkého 13, 08501 Bardejov“ vo výške 190 000,00 €
celkových oprávnených výdavkov na projekt, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť podaná
A.2/

schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Kladné stanovisko k predloženému projektovému zámeru zo strany riadiaceho orgánu, prebieha príprava
žiadosti o NFP, návrh na uznesenie zasadnutie MsZ 22.6.2017
A.3/

schvaľuje
Financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt , t.j. vo výške 9 500,00
EUR, náklady spojené s vypracovaním projektovej a rozpočtovej dokumentácie a ďalšie výdavky v zmysle
výzvy na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na činnosť L3 : Zvyšovanie
energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť o NFP predložená v termíne do 15.2.2017.
A.4/

schvaľuje
Predloženie projektového zámeru pre ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu na projekt „Hranice môjho jazyka sú
hranice môjho sveta“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy:
IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 a spolufinancovanie projektu 5% do maximálnej výšky 190.000,00 € z
celkových oprávnených výdavkov, v zmysle predmetnej výzvy.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Projektový zámer predložený na riadiaci orgán 9.2.2017.
A.5/

schvaľuje
Predloženie projektového zámeru pre ZŠ Wolkerova na projekt „Zatraktívnenie vyučovacieho procesu
prostredníctvom modernej učebne BIO-CH pre žiakov ZŠ Wolkerova v Bardejove“ v rámci Integrovaného
regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 a spolufinancovanie projektu
5% do maximálnej výšky 190.000,00 € z celkových oprávnených výdavkov, v zmysle predmetnej výzvy.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Kladné stanovisko k predloženému projektovému zámeru zo strany riadiaceho orgánu, prebieha príprava
žiadosti o NFP, návrh na uznesenie zasadnutie MsZ 22.6.2017
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U Z N E S E N I E č. 6/2017 - M
A.6/

schvaľuje
Predloženie projektového zámeru pre ZŠ s MŠ Pod Papierňou na projekt „Projekt – rekonštrukcia odborných
učební “ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy:
IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 a spolufinancovanie projektu 5% do maximálnej výšky 190.000,00 € z
celkových oprávnených výdavkov, v zmysle predmetnej výzvy.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Kladné stanovisko k predloženému projektovému zámeru zo strany riadiaceho orgánu, prebieha príprava
žiadosti o NFP, návrh na uznesenie zasadnutie MsZ 22.6.2017
A.7/

schvaľuje
Predloženie projektového zámeru pre ZŠ Bartolomeja Krpelca na projekt „Modernizácia odborných učební s
cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov “ v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 a spolufinancovanie projektu 5% do maximálnej výšky
190.000,00 € z celkových oprávnených výdavkov, v zmysle predmetnej výzvy.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Kladné stanovisko k predloženému projektovému zámeru zo strany riadiaceho orgánu, prebieha príprava
žiadosti o NFP, návrh na uznesenie zasadnutie MsZ 22.6.2017
A.8/

schvaľuje
Predloženie projektového zámeru pre ZŠ Komenského na projekt „Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského
23, Bardejov “ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy:
IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 a spolufinancovanie projektu 5% do maximálnej výšky 190.000,00 € z
celkových oprávnených výdavkov, v zmysle predmetnej výzvy.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Kladné stanovisko k predloženému projektovému zámeru zo strany riadiaceho orgánu, prebieha príprava
žiadosti o NFP, návrh na uznesenie zasadnutie MsZ 22.6.2017
A.9/

schvaľuje
Predloženie projektového zámeru pre ZŠ s MŠ Pod Vinbargom na projekt „Technikou k pracovným návykom
“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 a
spolufinancovanie projektu 5% do maximálnej výšky 190.000,00 € z celkových oprávnených výdavkov, v
zmysle predmetnej výzvy.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Kladné stanovisko k predloženému projektovému zámeru zo strany riadiaceho orgánu, prebieha príprava
žiadosti o NFP, návrh na uznesenie zasadnutie MsZ 22.6.2017
A.10/

schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom "Inklúziou k úspešnosti všetkých na ZŠ s MŠ Pod Papierňou
1, Bardejov" v rámci OP ĽZ, kód výzvy OPLZ - PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo výške 114 120,00 € celkových
oprávnených výdavkov na projekt a spolufinancovanie projektu z celkových oprávnených výdavkov 5 % vo
výške 5 706,00 €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Kladné stanovisko k predloženému projektovému zámeru zo strany riadiaceho orgánu, prebieha príprava
žiadosti o NFP, návrh na uznesenie zasadnutie MsZ 22.6.2017
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U Z N E S E N I E č. 6/2017 - M
A.11/

schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom "Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kvalitnému
vzdelávaniu na ZŠ Komenského 23, Bardejov" v rámci OP ĽZ, kód výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 vo
výške 186 840,00€ z celkových oprávnených výdavkov na projekt a spolufinancovanie projektu z celkových
oprávnených výdavkov 5 % vo výške 9 342,--€.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Kladné stanovisko k predloženému projektovému zámeru zo strany riadiaceho orgánu, prebieha príprava
žiadosti o NFP, návrh na uznesenie zasadnutie MsZ 22.6.2017
U Z N E S E N I E č. 7/2017 - 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.
Zodpovedný:
Plnenie:
viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 10/2017
k bodu Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta za rok 2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 30 % zo súčtu mesačných platov za rok 2016.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia. Schválená odmena bola vyplatená v najbližšom výplatnom termíne.
U Z N E S E N I E č. 11/2017
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

Plnenie:
Za Bardbyt: viď príloha k plneniu uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 12/2017
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/.
U Z N E S E N I E č. 13/2017
k bodu Investičný zámer - Krytá plaváreň, spol. Bardterm, s. r. o.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Investičný zámer Krytá plaváreň - Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia. V súčasnosti prebieha vyberové konanie /VESTNÍK/ na zhotoviteľa stavby.
U Z N E S E N I E č. 14/2017
k bodu Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe Bardterm,
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu rozvodov tepla v správe Bardterm,
Zodpovedný:

s. r. o. Bardejov

s. r. o. Bardejov.

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia. V súčasnosti prebieha proces schvaľovania na čerpanie finančných prostriedkov z
eurofondov.
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U Z N E S E N I E č. 15/2017
k bodu Žiadosť o poskytnutie NFP - rekonštrukcia MŠ Komenského 24
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy,
OPKZP-PO-SC431-2017-19 na projekt : Zníženie energetických nákladov MŠ, Komenského 24, Bardejov,
ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 2024.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť podaná
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť o NFP podaná
A.3/

schvaľuje
Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov pre projekt:
Zníženie energetických nákladov MŠ, Komenského 24, Bardejov, kód výzvy, OPKZP-PO4-SC431-201719.
Celkové oprávnené výdavky vo výške 542 619,26 EUR, celkové spolufinancovanie vo výške 27 130,97 EUR
(5% z celkových oprávnených výdavkov) a prípadné neoprávnené výdavky neuznané riadiacim orgánom z
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku prekročenia referenčných hodnôt pre výdavky projektu.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Aktuálne v prípade schválenia žiaodsti o NFP
U Z N E S E N I E č. 16/2017
k bodu Žiadosť o NFP - rekonštrukcia MŠ Vinbarg
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód výzvy,
OPKZP-PO-SC431-2017-19 na projekt : Zníženie energetických nákladov MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu
15, Bardejov, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na
roky 2015 - 2024.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť podaná
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
Zodpovedný:
Plnenie:
Žiadosť podaná

2/7

Splnené

U Z N E S E N I E č. 16/2017
A.3/

schvaľuje
Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov pre projekt:
Zníženie energetických nákladov MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov, kód výzvy,
OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Celkové oprávnené výdavky vo výške 600 869,39 EUR, celkové spolufinancovanie vo výške 30 043,47 EUR
(5% z celkových oprávnených výdavkov) a prípadné neoprávnené výdavky neuznané riadiacim orgánom z
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku prekročenia referenčných hodnôt pre výdavky projektu.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť podaná
U Z N E S E N I E č. 18/2017
k bodu Návrh Záverečného účtu mesta a finančného usporiadania za rok 2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
B.1/
Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2016 bez výhrad.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.2/

schvaľuje
Záverečný účet mesta za rok 2016 podľa prílohy č. 1 - 18.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.3/

schvaľuje
Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 520 500,02 €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.4/

schvaľuje
Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 766 324,55 €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.5/

schvaľuje
Prebytok finačných operácií vo výške 414 224, 41 €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:

B.6/

schvaľuje
Prebytok rozpočtu mesta za rok 2016 vo výške 754 175,47 €.
Zodpovedný:
Plnenie:
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 18/2017
B.7/

schvaľuje
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 282 053,65 €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.8/

schvaľuje
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 1 168 399,88 €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.9/

schvaľuje
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 886 346,23 € do peňažných fondov podľa prílohy č. 18
po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zostatok disponibilných zdrojov vo výške 886 346,23 Eur rozdelený do peňažných fondov podľa prílohy č.18
po usporiadaní o prostriedky účelovo určené na bežné a kapitálové výdavky
B.10/

schvaľuje
Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2016 podľa prílohy č. 18/1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2016 vykonané podľa prílohy
č.18/1
B.11/

schvaľuje
Tvorbu a použitie peňažných fondov mesta podľa prílohy č. 20.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Tvorba a použitie peňažných fondov mesta vykonaná podľa prílohy č.20.
U Z N E S E N I E č. 19/2017
k bodu Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 podľa prílohy č.
1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
II. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 premietnutá do
účtovníctva mesta podľa prílohy č. 1.

4/7

U Z N E S E N I E č. 20/2017
k bodu Návrh zmeny príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu príspevku mesta pre Bapos, m. p. na rok 2017 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 21/2017
k bodu Výročná správa o hospodárení za rok 2016: a) m. p. Bapos, b) ZUŠ M. Vileca
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Výročnú správu o hospodárení v m. p. Bapos za rok 2016.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.2/

schvaľuje
Výročnú správu o hospodárení ZUŠ M. Vileca za rok 2016.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 22/2017
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
vyhovuje
Protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov Kd 6/17/7700-7 zo dňa 19. 1. 2017 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v znení
zmien a doplnkov schválených 26. 3. 2015.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 30. 3. 2017

Plnenie:
MsZ dňa 30. 3 2017 bolo v plnom rozsahu vyhovené protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov Kd
6/17/7700-7 zo dňa 19.01.2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bardejov č. 146/2015 o
prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v znení zmien a doplnkov schválených 26.3.2015.
B.1/

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

Splnené

Termín: 30. 3. 2017

Plnenie:
Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách - po
schválení vyvesený na úradnej tabuli mesta a po nadobúdnutí účinnosti zverejnený.
U Z N E S E N I E č. 23/2017
k bodu Návrh zmeny ÚPD - ÚPN M Bardejov - zmena č. 34
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
B.1/
Územný plán Mesta Bardejov ( ÚPN M Bardejov) zmenu č. 34.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu Mesta Bardejov a ďalšia výstavba v tejto lokalite sa bude
riadiť podľa schválenej zmeny.
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U Z N E S E N I E č. 23/2017
B.2/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 170/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu Mesta Bardejov, zmena č. 34 s účinnosťou 15 - ym dňom od vyvesenia.
Zodpovedný:

Splnené

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

schvaľuje
Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom zmeny ÚPN M Bardejov, zmena č. 34.
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 úradu Bardejov v súčinnosti s odborne spôsobilou osobou
pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:
- zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č. 34 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke
mesta najmenej na 30 dní,
- zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov, zmena č. 34 a zaslanie jednej sady Okresnému úradu
Prešov - odboru výstavby a bytovej politiky,
- zabezpečiť označenie textovej časti ÚPN M Bardejov, zmena č. 34, hlavných výkresov a záväznej časti
schvaľovacou doložkou, ktorá bude obsahovať označenie schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia s
dátumom schválenia a odtlačkom pečiatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom,
- spracovať registračný list ÚPN M Bardejov, zmena č. 34 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doručiť
na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 24/2017
k bodu Súhlas so spracovaním aktualizácie - ÚPN M Bardejov a návrh na prehodnotenie zmeny ÚPN Z KM
Bardejovské Kúpele - súhlas so spracovaním štúdie
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
súhlasí
So spracovaním aktualizácie Územného plánu Mesta Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 11.04.2017 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
A.2/

súhlasí
So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele
(ÚPN Z KM Bardejovské Kúpele) pre prehodnotenie jej zmeny, ktorá má riešiť zmenu rozmiestnenia
zástavby a dopravného napojenia.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 11.04.2017 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
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U Z N E S E N I E č. 24/2017
A.3/

súhlasí
So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa
bodov 1 a 2.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadatelia boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 11.04.2017 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.
U Z N E S E N I E č. 25/2017
k bodu Informácia k plneniu uzn. MsZ č. 82/2016 týkajúceho sa Zámeru transformácie systému nakladania s
komunálnym odpadom na území mesta Bardejov z externej formy na formu v priamom riadení mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schvaľuje
Zástupcu Mesta Bardejov Ing. Jozefa Kuchtu, PhD. do predstavenstva spoločnosti EKOBARD, a. s.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
Zatiaľ Mesto Bardejov neodkúpilo akcie od DÚHA, a.s. a schválený zástupca mesta Bardejov Ing. Jozef
Kuchta, PhD zomrel, tak po upresnení návrhu nového zástupcu v predmetnej veci, bude predložený návrh na
zmenu (resp. zrušenie) tohto bodu uznesenia MsZ v Bardejove.
U Z N E S E N I E č. 26/2017
k bodu Návrh na schválenie partnerskej spolupráce
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Uzavretie partnerskej spolupráce s mestom Suzdaľ v Ruskej federácii.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 30. 5. 2017

Plnenie:
Zmluva o partnerskej spolupráci s mestom Suzdaľ v Rusej ferderácii bola popdísaná v Suzdale dňa
19.5.2017
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U Z N E S E N I E č. 31/2017 - 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. výsledok obchodnej verejnej súťsaže na predaj pozemku pod bodom 1,
A. II. predaj nehnuteľnosti pod bodom 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A.III. prenájom nehnuteľností pod bodom 3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. IV. zriadenie záložného práva pod bodom 4,
A.V. zmenu uznesenia MsZ č. 83/2016 zo dňa 8. 12. 2016, príloha č. 1/a, bod A.IV. - 10, a to prenájom
nebytových priestorov v "Hnedom priemyselnom parku" v Bardejove za znížené nájomné pod bodom 5 z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, zmenu uznesenia MsZ č. 2/2017 zo dńa 26. 1. 2017, v bode A.I.-2, pod
bodom 6,
A. VI. zmenu nájomnej zmluvy zo dňa 10. 5. 2005 o prenájme energetických zariadení Mesta Bardejov pod
bodom 7.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/.
U Z N E S E N I E č. 32/2017 - 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

Plnenie:
Nájomná zmluva podpísaná dňa 8.6.2017 s nájomcom Bardejov skate crew, o.z., Bardejov na dobu neurčitú.
U Z N E S E N I E č. 33/2017 - M
k bodu Návrh na schválenie projektových a investičných zámerov mesta - predloženie žiadosti
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
V programe č. 1 Podpora rozvoja športu na rok 2017 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu
multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelom v priestoroch futbalového štadióna v Dlhej Lúke vo
výške 40 000,00 €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť bola predložená 31.5.2017
A.2/

schvaľuje
V programe č. 2 Podpora rozvoja športu na rok 2017 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu
detského ihriska na ulici Tehelná vo výške 13 000,00 €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť bola predložená 31.5.2017
A.3/

schvaľuje
V programe č. 3 Podpora rozvoja športu na rok 2017 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na opravu
plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi vo výške 15 000,00 €.

Zodpovedný:
Plnenie:
Žiadosť bola predložená 31.5.2017
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 33/2017 - M
A.4/

schvaľuje
V programe č. 4 Podpora rozvoja športu na rok 2017 predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na nákup
športových potrieb pre podporu športových aktivít jednotlivých ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta vo
výške 9 000,00 €.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť bola predložená 31.5.2017
A.5/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadosti o poskytnutí dotácie.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť bola predložená 31.5.2017, realizácia na základe rozhodnutia riadiaceho orgánu
A.6/

schvaľuje
Financovanie jednotlivých projektov vo výške 5 % z celkového rozpočtu jednotlivých projektov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Aktuálne v prípade kladného rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov
U Z N E S E N I E č. 34/2017 - M
k bodu Návrh na schválenie projektových a investičných zámerov mesta - investičné zámery mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Prípravu projektu Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov, ktorý bude predložený vo forme
žiadosti o NFP v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Spracováva sa žiadosť o NFP, ktorej návrh bude predložený na najbližie zasadnutie MsZ 22.6.2017
A.2/

schvaľuje
Investičný zámer - Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ B. Krpelca, T. Ševčenka 3,
Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Aktualizácia projektovej dokumentácie bude spracovaná po zverejnení výzvy o poskytnutie NFP
A.3/

schvaľuje
Investičný zámer - Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ Komenského 23, Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Projekt bude realizovaný v prípade zverejnenia výzvy o poskytnutie NFP
A.4/

schvaľuje
Investičný zámer - Zníženie energetických a prevádzkových nákladov ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16,
Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Projekt bude realizovaný v prípade zverejnenia výzvy o poskytnutie NFP
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U Z N E S E N I E č. 34/2017 - M
A.5/

schvaľuje
Investičný zámer - Zníženie energetických a prevádzkových nákladov - Samostatný pavilón v ZŠ s MŠ, Pod
Vinbargom 1, Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Projekt bude realizovaný v prípade zverejnenia výzvy o poskytnutie NFP
U Z N E S E N I E č. 35/2017 - M
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Infomácia odoslaná obci, riaditeľovi školy, rokujeme o zavední školského spoja s účinnosťou od 1.1.2017
U Z N E S E N I E č. 36/2017 - M
k bodu Návrh na III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
III. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 podľa prílohy č.
1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
III. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017 premietnutá do
účtovníctva mesta podľa prílohy č. 1.
A.2/

schvaľuje
Dodávateľský úver na " Modernizáciu verejného osvetlenia mesta Bardejov LED technológiou - II. etapa" vo
výške 1 979 853,17 € na 10 rokov (120 mesačných splátok vo výške 16 498,776 €).
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
U Z N E S E N I E č. 37/2017 - M
k bodu Zmena plánu techn. zhodn., modern. a rekonštr. maj. mesta spol. Bardbyt, s. r. o. pre rok 2017
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 2017 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 38/2017 - M
k bodu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 171/2017 o určení názvu novej ulice:
Dobšinského ulica
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 171/2017 o určení názvu ulice: Dobšinského ulica.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
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Splnené

Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 11/2017 zo dňa 30.3.2017
(nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1)

Správca: BARDBYT, s. r. o.

P.č.

Typ
(nájom,
podnájom)

Lokalita

1.

Nájom
nebytových
priestrov

Kino
Žriedlo,
Bardejovské
Kúpele

2.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 39
prízemie

3.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 21
dvorná časť

4.

Nájom
nebytových
priestrov

5.

Podnájom
nebytových
priestrov

1.
2.
3.
4.

Radničné
námestie 35
Kino
Žriedlo,
Bardejovské
Kúpele

Celková
výmera

Cena v
€/m2/rok

VK 55,-

36 m²

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

Plnenie
uznesenia

predajňa odevov a
textilu

Zmluva č.
1063 od
1.4.2017na
neurčito

predajňa parfumov a
hodiniek

Zmluva
č.1061 od
1.2.2017 na
neurčito

Helena
Franeková,
Tarnov 106, 086
01 Rokytov

kancelárie

Zmluva
č.1062 od
1.2.2017 na
neurčito

199,85 m²

ako
u pôvodnej
zmluvy

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

rýchle
občerstvenie,kaviareň,
cukráreň

Zmluva č.
1064 od
1.4.2017 na
neurčito

1 m²

8,30,-

Monika Ilčíková,
Hrabovo 715,
985 01 Kalinovo.

umiestnenie
mincového automatu

Od 1.4.2017

VK 70,-

45,57 m²

50,27 m²

170,95 rok

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

Účel podnájmu

Výberové konanie 13.12.2016
Výberové konanie 14.12.2016
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 108/2011 zo dňa 15.12.2011
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012
v bode 1, (zahájenie činnosti spol. s.r.o.)
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3/
Príloha k plneniu uzn. MsZ č. 2/2017-M zo dňa 26.1.2017 (príl. č. 1), uzn. MsZ č. 7/2017M zo dňa 23.2.2017 (príl. č. 1), uzn. MsZ č. 12/2017 zo dňa 30.3.2017 (príl. č. 1) a uzn.
MsZ č. 31/2017-M zo dňa 25.5.2017 (príl. č. 1)
Plnenie: Uznesenie MsZ č. 2/2017-M zo dňa 26.1.2017 (príloha č. 1)
A. Schvaľuje.
I. Odkúpenie nehnuteľností.
1. Odkúpenie objektov v areáli bývalého zdravotníckeho a sociálneho zariadenia – psychiatrie na ul. Jiráskovej v k.ú.
Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie nižšie uvedených nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov a to
areálu bývalého zdravotníckeho a sociálneho zariadenia – psychiatrie:
- parc. C KN 1057 o výmere 900 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parc. C KN 1058/1 o výmere 1586 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parc. C KN 1058/3 o výmere 133 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parc. C KN 1058/4 o výmere 1162 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parc. C KN 1058/5 o výmere 120 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parc. C KN 1058/6 o výmere 154 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parc. C KN 1058/7 o výmere 68 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- parc. C KN 1058/8 o výmere 81 m2, zastavané plochy a nádvoria,
- objekt č.s. 183 – psychiatrické oddelenie na parc. C KN 1058/4,
- objekt č.s. 1236 – garáž na parc. C KN 1058/8,
- objekt č.s. 3406 – plyn. kotolňa na parc. C KN 1058/5,
- objekt č.s. 3407 – psych. denný stacionár na parc. C KN 1058/6,
- objekt č.s. 3408 – stará zachyt. stanica na parc. C KN 1058/7,
za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku č. 47/2016 v sume 268.000 € v dvoch splátkach po schválení
finančných prostriedkov v rozpočte mesta s tým, že prevod predmetných nehnuteľností nastane po uhradení 1. splátky kúpnej
ceny následovne:
1. splátka kúpnej ceny vo výške 134.000 € do 31.3.2017,
2. splátka kúpnej ceny vo výške 134.000 € do 31.12.2017
Súčasťou kúpnej zmluvy bude aj „Lampový stĺp“ na parc. C KN 1057, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych
pamiatok SR“ pod č. 1786 a bol postavený okolo r. 1500.
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 31.3.2017. 1. Splátka kúpnej ceny poukázaná krycím listom zo dňa 31.3.2017. Návrh na
vklad vlastníckeho práva podaný dňa 5.4.2017 na Okresný úrad, katastrálny odbor v Bardejove pod číslom V-792/2017.
2. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta, alebo uzatvorenie nájomných zmlúv za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov na stavbu „Cyklochodník Bardejov – Bardejovské Kúpele““ v k.ú. Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie nižšie uvedených nehnuteľností do vlastníctva mesta po schválení
finančných prostriedkov v rozpočte mesta. U vlastníkov pozemkov, ktorí neuzatvoria kúpnu zmluvu, mestské zastupiteľstvo
schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv na dobu minimálne 10 rokov za nájomné vo výške 1 € za celú dobu nájmu a za predmet
nájmu.
Geometrické plány boli rozdelené do štyroch etáp vzhľadom na polohu pozemkov.
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená podľa spracovaných GO plánov v štyroch etapách.
Zoznam vlastníkov - cyklotrasa Bardejovské Kúpele – novovytvorené parcely.
Geometrický plán č. 36508012-2-71/2016 – I. etapa.
Cena stanovená znaleckým posudkom č. 59/2016 zo dňa 20.12.2016 vo výške 11,82 €/m2
1. LV č. 13998, parc. E KN 4868/1 o výmere 4514 m2 – TTP
diel 3 vo výmere 1335 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. CKN 5263/28,
Gajdošová Mária, rod. Cverdeľová, Česká Lipa 19, 085 01, Bardejov, podiel 1/24, podiel 2/24 ,
Slovenský pozemkový fond, Búdková 36,817 15, Bratislava 11, podiel 15/24,
Lukáč Ján, Hlavná 2067/26, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 2/24,
Šivecová Aurélia, rod. Šimcová, Hlavná 55, 085 01 Dlhá Lúka,podiel 3/24,
Cverdeľová Elena r. Nováková, Hlavná 2064/20, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 1/24
2. LV č. 7325, parc. E KN 4870 o výmere 1782 m2 – TTP
diel 2 vo výmere 246 m2, ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej parc. CKN 5263/27,
diel 4 vo výmere 167 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. CKN 5263/29,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v podiele 1014/1344
Ing. Sekanová Katarína, rod. Weiszová, Mánesova 20, 04001 Košice, podiel 110/1344, podiel 110/1344
Mgr. Mudrová Mária, rod. Weiszová, Radničné námestie 19/19, 085 01 Bardejov, podiel 110/1344
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3.

LV č. 7326, parc. E KN 4872/2 o výmere 5084 m2 – orná pôda
diel 1 vo výmere 248 m2, ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej parc. CKN 5263/27,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA, v podiele 1/1

Geometrický plán č. 36508022-1-71/2016 – II. etapa.
Cena stanovená znaleckým posudkom č. 60/2016 zo dňa 20.12.2016 vo výške 14,52 €/m2
4.

LV č. 14019, parc. E KN 4884 o výmere 15093 m2 – orná pôda
diel 1 vo výmere 1145 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/91,
Špira Jozef, Brooklyn 1615/48, New York, 112 04 USA, podiel 1/3,
Špira Igor, Kervin 2175, Rd. 401, Ohio Cleveland, 441 18, USA, podiel 1/3,
Špira Jozef, 915 East 17, str. Brooklyn, New York 112 30, USA, podiel 1/3

Geometrický plán č. 32/2016 – III. etapa.
Cena stanovená znaleckým posudkom č. 61/2016 zo dňa 20.12.2016 vo výške 17,48 €/m2
5. LV č. 3832, parc. C KN 5266 o výmere 1186 m2 – TTP
diel 1 vo výmere 71 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. CKN 5266/3,
Blaňar Peter, Fučíková 963/20, 085 01 Bardejov, podiel 1/2,
Sališová Jaroslava rod. Šamalíková, Kukorelliho 78, 085 01 Bardejov, podiel 1/2
6. LV č. 14016, parc. E KN 4879 o výmere 2380 m2 – TTP
diel 2 vo výmere 1418 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. CKN 5267/85
Kotuľáková Darina rod. Kotuľáková, Hlavná 2123/33, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 200/480
Kukľová Edita, rod. Hažlinská, Dlhá Lúka 198, 085 01 Bardejov, zosnulá, podiel 5/480, alebo dedičia po nebohej,
Marcinová Verona rod. Hažlinská, Makovická 29, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 5/480,
Hažlinský Jozef, Hlavná 2069/30, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 5/480,
Šimco Ján, Pod Kútmi 17, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 35/1440,
Hažlinská Jarmila, Kružľovská Huta 189, 08604, podiel 5/480,
Jurčišin Kukľa Marián, L. Svobodu 12, 085 01 Bardejov, podiel 35/1440,
Miškovičová Gabriela, Masarykova 32, 07101 Michalovce, podiel 87/8640
Semanková Anna r. Vojtušová, 086 01 Mokroluh č. 71, podiel 35/960,
Hnatková Jana rod. Vojtušová, Dlhá 16, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 35/960,
Vavreková Verona, rod. Jurčišinová, Hlavná 2132/17, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 29/1440,
Kukľová Verona r. Jurčišinová bez bližšej identifikácie, podiel 3/480, 60/4320
Šimcová Anna r. Jurčišinová, podiel 3/480, bez bližšej identifikácie, 60/4320
Jurčišinová Margita, podiel 3/480, 60/4320, alebo dedičia po nebohej,
Kotuľáková Katarína, r. Jurčišinová, Hlavná 33, Dlhá Lúka, podiel 3/480, 60/4320
Simkaninová Mária rod. Jurčišinová , podiel 3/480, alebo dedičia po nebohej,
Marszalková Helena, rod. Cverdeľová, Dlhá 20, Dlhá Lúka, podiel 119/1440,
Graveczová Erika, Dlhá 45, Dlhá Lúka, podiel 15/480,
Palšová Michaela rod. Palšová, Tačevská 23, Bardejov, podiel 87/4320,
Kunc Ladislav, Sokolská 634, Vejprnice, 33027 ČR, podiel 87/8640,
Masicová Eva rod. Kukľová, Lipová 2812/5, Bardejovská Nová Ves, podiel 20/480,
Surgentová Verona, rod. Macejčoková, Makovická 2282/22, Dlhá Lúka, zosnulá, podiel 87/4320, alebo dedičia po
nebohej,
Salasovičová Mária rod. Jurčišinová-Kukľová, Hrabovec 51,podiel 35/1440,
Tkáčová Marta rod. Vabnová, Dlhá 2162/28, Dlhá Lúka, podiel 35/480
7. LV č. 14017, parc. E KN 4880 o výmere 6742 m2 – TTP
diel 3 vo výmere 10 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. CKN 5267/86,
diel 4 vo výmere 56 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. CKN 5267/87,
Kotuľáková Darina rod. Kotuľáková, Hlavná 2123/33, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 200/480,
Kukľová Edita, rod. Hažlinská, Dlhá Lúka 198, 085 01 Bardejov, zosnulá, podiel 5/480, alebo dedičia po nebohej,
Marcinová Verona rod. Hažlinská, Makovická 29, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 5/480,
Hažlinský Jozef, Hlavná 2069/30, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 5/480,
Šimco Ján, Pod Kútmi 17, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 35/1440,
Hažlinská Jarmila, Kružľovská Huta 189, 08604, podiel 5/480,
Jurčišin Kukľa Marián, L. Svobodu 12, 085 01 Bardejov, podiel 35/1440,
Krakovská Anna r. Jurčišinová, Hlavná 73, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 87/4320,
Miškovičová Gabriela, Masarykova 32, 07101 Michalovce, podiel 87/8640,
Semanková Anna r. Vojtušová, 086 01 Mokroluh č. 71, podiel 35/960,
Hnatková Jana rod. Vojtušová, Dlhá 16, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 35/960,
Vavreková Verona, rod. Jurčišinová, Hlavná 2132/17, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 29/1440,
Zajacová Terézia r. Bosáková, bez bližšej identifikácie, podiel 20/480
Kukľová Verona r. Jurčišinová, bez bližšej identifikácie, podiel 3/480, 60/4320
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Šimcová Anna r. Jurčišinová, podiel 3/480, bez bližšej identifikácie, 60/4320
Jurčišinová Margita, podiel 3/480, 60/4320, alebo dedičia po nebohej,
Kotuľáková Katarína, r. Jurčišinová, Hlavná 33, Dlhá Lúka, podiel 3/480, 60/4320
Simkaninová Mária rod. Jurčišinová , podiel 3/480, alebo dedičia po nebohej,
Marszalková Helena, rod. Cverdeľová, Dlhá 20, Dlhá Lúka, podiel 119/1440,
Graveczová Erika, Dlhá 45, Dlhá Lúka, podiel 15/480,
Kunc Ladislav, Sokolská 634, Vejprnice, 33027 ČR, podiel 87/8640,
Surgentová Verona, rod. Macejčoková, Makovická 2282/22, Dlhá Lúka, zosnulá, podiel 87/4320, alebo dedičia po
nebohej,
Salasovičová Mária rod. Jurčišinová-Kukľová, Hrabovec 51,podiel 35/1440,
Tkáčová Marta rod. Vabnová, Dlhá 2162/28, Dlhá Lúka, podiel 35/480.
8. LV č. 14018, parc. E KN 4881 o výmere 9822 m2- TTP
diel 5 vo výmere 172 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. CKN 5267/80,
Mizeráková Terézia, r. Stašková, Rovná č. 3, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 6/60,
Vojtuš Ferdinand, Hlavná 22, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 6/60,
Lukáčová Anna, rod. Lenková, Dlhá Lúka č. 283, 085 01 Bardejov, podiel 21/60,
Lenk Fabián (syn Tomáša), podiel 2/60, alebo dedičia po nebohom,
Lenk Jozef, podiel 2/60, alebo dedičia po nebohom,
Lenková Helena (dcéra Tomáša), podiel 2/60, alebo dedičia po nebohom,
Lenk Karol, Sady 2221/28, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 7/60,
Lenk Ján, Chmelník 2428/16, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 7/60,
Zátorská Marta r. Jenčová , Pod papierňou 1468/65, 085 01 Bardejov, podiel 7/60.
9. LV č. 14525, parc. E KN 4882 o výmere 5372 m2 – orná pôda
diel 6 vo výmere 1765 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. CKN 5267/89,
diel 7 vo výmere 40 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/90,
Mizeráková Terézia, rod. Stašková, Rovná 3, 085 01 Dlhá Lúka, podiel 6/60,
Vojtuš Ferdinand, Hlavná 22, 085 01 Dlhú Lúka , podiel 6/60,
Lukáčová Anna, rod. Lenková, Dlhá Lúka 283, 085 01 Slovensko, zosnulá, podiel 21/60, alebo dedičia po nebohej,
Lenk Fabián (syn Tomáša) podiel 2/60, alebo dedičia po nebohom,
Lenk Jozef, podiel 2/60, alebo dedičia po nebohom,
Lenková Helena (dcéra Tomáša) , podiel 2/60, alebo dedičia po nebohom,
Lenk Karol, Sady 2221/28, Dlhá Lúka 085 01 Bardejov, podiel 7/60,
Lenk Marián, Bardejov,Bardejovské Kúpele č. 1970/5, podiel 7/60,
Zátorská Marta, r. Jenčová, Pod papierňou 1468/65, 085 01 Bardejov, podiel 7/60.
Geometrický plán č. 23/2016 – IV. etapa
Cena stanovená znaleckým posudkom č. 62/2016 zo dňa 20.12.2016 vo výške 21,36 €/m2
10. LV č. 7857, parc. C KN 3867/8 o výmere 545 m2, zastavané plochy a nádvoria
diel 1 vo výmere 58 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 3867/12,
Jančošek Jozef, Pod Kútmi 2401/3, Dlhá Lúka, podiel 1/1
11. LV č. 14170, parc. E KN 5113/9 o výmere 7 m2 – orná pôda
diel 2 vo výmere 7 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/71,
Jurčišin Stanislav, Kamenec 2454/6 v podiele 1/2
Skurka Ladislav Mgr, Pánska 3507/45 v podiele 1/2
12. LV č. 14197, parc. E KN 5113/10 o výmere 4 m2, orná pôda
diel 3 vo výmere 4 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/72,
Miškanin Ján, Dlhá 2237/56, Dlhá Lúka, podiel 1/1,
13. LV č. 11888, par. E KN 5518/3 o výmere 142 m2, zastavané plochy a nádvoria
diel 4 vo výmere 38 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/73,
Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, podiel 1/1
14. LV č. 13843, parc. E KN 4877/2 o výmere 1218 m2, orná pôda
diel 5 vo výmere 43 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/75,
diel 6 vo výmere 2 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/76,
Kotuľáková Darina, rod. Kotuľáková, Hlavná 2123/33, Dlhá Lúka, podiel 1/1
15. LV č. 14008, parc. E KN 4877/3 o výmere 951 m2, orná pôda
diel 7 vo výmere 498 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/74,
Tkáčová Marta rod. Vábnová, Dlhá 2162/28, Dlhá Lúka, podiel 1/1
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16. LV č. 14472, parc. E KN 4877/6 o výmere 313 m2, orná pôda
diel 8 vo výmere 160 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/77,
Švirk Viktor, Pod Kútmi 34, Dlhá Lúka, podiel 1/1.
17. LV č. 14011, parc. E KN 4877/7 o výmere 1585 m2, orná pôda
diel 9 vo výmere 228 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/78,
MUDr. Pavličková Júliana rod. Kukľová, Dlhá 3249/77, Dlhá Lúka, 1/2,
Masicová Eva rod. Kukľová, Lipová 5, Bardejovská Nová Ves, podiel 1/2,
18. LV č. 10675, parc. C KN 5267/67 o výmere 797 m2, TTP
diel 10 vo výmere 441 m2, ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej parc. C KN 5267/80,
parc. C KN 5267/68 o výmere 457 m2, TTP
diel 11 vo výmere 30 m2, ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej parc. C KN 5267/80,
diel 12 vo výmere 14 m2, ktorý sa pričleňuje k novovytvorenej parc. C KN 5267/80,
Ing. Švirková Terézia, rod. Šoltýsová, Pod Kútmi 34, Dlhá Lúka, podiel 1/1
19. LV č. 14014, parc. E KN 4877/14 o výmere 1036 m2 , orná pôda,
diel 13 vo výmere 252 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/84,
parc. E KN 4877/20 o výmere 531 m2, orná pôda
diel 14 vo výmere 62 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/82,
Jurčišin Jozef, podiel 1/1, alebo dedičia po nebohom,
20. LV č. 14013, parc. E KN 4877/15 o výmere 631 m2, orná pôda
diel 15 vo výmere 259 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/83,
parc. E KN 4877/21 o výmere 251 m2, orná pôda
diel 16 vo výmere 136 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5267/81,
Šimco Pavol, Dlhá 2451/72 , Dlhá Lúka , podiel 1/3
Jurčišin Kukľa Marián, L. Svobodu 12, Bardejov , podiel 1/3
Salasovičová Mária rod. Jurčišinová-Kukľová, Hrabovec 51, podiel 1/3
21. LV č. 9003, parc. C KN 5269/1 o výmere 707 m2, zastavané plochy a nádvoria
diel 17 vo výmere 33 m2, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 5269/4,
Agro Ostrov, s. r. o. , Ostrov č. 56, Ičo: 36573906, podiel 1/1
Plnenie: Ponuky na odkúpenie zaslané jednotlivým spoluvlastníkom pozemkov potrebných na realizáciu cyklochodníka
Bard. Kúpele.
II. Zriadenie vecného bremena.
3. Zriadenie odplatného vecného bremena v prospech Mesta Bardejov v areáli bývalého JAS-u k objektu HPP na
uloženie plynovej prípojky – nová trasa.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena v prospech Mesta Bardejov na
uloženie plynovej prípojky. Odplata za zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. Rozsah vecného
bremena bude vymedzený GO plánom.
Odplatné vecné bremeno sa zriaďuje na časť pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Bardejov:
- parc. C KN 3810/77, C KN 3810/35, vedených na LV č. 6453 vo vlastníctve Anna Moreová, Štefánikova 722/55,
Bardejov,
- parc. C KN 3810/3, vedená na LV č. 9003 vo vlast. Agro Ostrov, s.r.o., 072 55 Ostrov č. 56,
- parc. C KN 3810/154, parc. C KN 3810/157, parc. C KN 3810/156, vedené na LV č. 14392 vo vlastníctve Ing. Tudíková
Andrea, Krompecherová 3930/1, Poprad.
Plnenie: Podľa písomného stanoviska vlastníčka pozemku súhlasí len s odkúpením, alebo zámenou pozemkov.
4. Zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech Slovenského futbalového zväzu, Trnavská cesta 100, 821 01
Bratislava.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech Slovenského
futbalového zväzu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava na nehnuteľnosti nachádzajúce sa v areáli futbalového štadióna na
ul. Družstevnej v k.ú. Bardejov a to:
- pozemok parc. C KN 1471 o výmere 887 m2, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria , LV č. 15025,
- tribúna súp. č. 2869 postavená na parcele C KN 1471, LV č. 15025,
- podľa GO plánu č. 36494429-34/2016 zo dňa 20.10.2016:
- pozemok parc. C KN 1474/4 o výmere 9290 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, LV č. 6279,
- pozemok parc. C KN 1474/9 o výmere 355 m2, druh pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, LV č. 6279,
- pozemok parc. C KN 1474/10 o výmere 562 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, LV č. 6279,
- novovytvorená parc. C KN 1474/11 o výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, LV č. 6279,
- novovytvorená parc. C KN 1474/12 o výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha a nádvoria, LV č. 6279,
- tribúna A, súp. č. 4101, postavená na parcele C KN 1474/9, vedená na LV č. 6279,
- tribúna B, súp. č. 4102, postavená na parcele C KN 1474/10, vedená na LV č. 6279,
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na dobu 20 rokov v prospech Slovenského futbalového zväzu, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava. Výmera jednotlivých
parciel môže byť upresnená podľa kolaudačného rozhodnutia a geometrických plánov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje:
- využitie štadióna v prospech Slovenského futbalového zväzu pre potreby štátnych športových reprezentácií Slovenskej
republiky vo futbale (od mládežníckych kategórií, až po seniorské) a na organizovanie športových súťaží, športových
podujatí a športovania detí, žiakov a študentov na dobu určitú do 29.11.2036.
- splnomocňuje primátora Mesta Bardejov na podpis zmluvy o zriadení vecného bremena so Slovenským futbalovým
zväzom.
Plnenie: Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 3.5.2017, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný dňa
4.5.2017.

Plnenie: Uznesenie MsZ č. 7/2017-M zo dňa 23.2.2017 (príloha č. 1).
A. Schvaľuje.
I. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta k 1.3.2017.
1. Zaradenie technického zhodnotenia „Rekonštrukcia MFŠ Bardejov – 1. etapa“.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „Rekonštrukcia MFŠ Bardejov - 1.
etapa“ v hodnote 1.052.667,12 €, do majetku mesta k 01.03.2017. Účel a výška úhrady z vlastných finančných zdrojov je
v členení:
Vlastné zdroje:
- Projektová dokumentácia:
82.980,00 €
- Prípravné práce:
23.210,70 €
- Stavebné a rekonštrukčné práce:
920.166,41 €
- Ostatné súvisiace výdavky:
- Stavebný dozor
13.650,00 €
- Autorský dozor
8.400,00 €
- Vybavenie
4.260,01 €
Účtovne žiadame zaradiť rekonštrukciu MFŠ k 01.03.2017.
Plnenie: Technické zhodnotenie „Rekonštrukcia MFŠ Bardejov-1.etapa“ v hodnote 1 052 667,12 € bol zaradený protokolom č.
05/2017 dňa 16.03.2017 do majetku mesta.
II. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786,
Bardejov, od 1.3.2017.
2. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zverenie technického zhodnotenia „Rekonštrukcie MFŠ Bardejov – 1.
Etapa“ na Družstevnej ul. v Bardejove v celkovej hodnote 1.052.667,12 € do správy Bardejovskému podniku služieb
BAPOS, m.p. Štefánikova 786, Bardejov, od 1.3.2017.
Podľa GO plánu č. 36494429-34/2016 zo dňa 20.10.2016 sa jedna o nehnuteľnosti a to:
- novovytvorenú parc. C KN 1474/11 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- novovytvorenú parc. C KN 1474/12 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- parc. C KN 1474/1 vo výmere 46165 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
- parc. C KN 1474/4 vo výmere 9290 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
- parc. C KN 1474/9 vo výmere 355 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- parc. C KN 1474/10 vo výmere 562 m2, kultúra pozemku –zastavaná plocha.
- Parc. C KN 1470 vo výmere 8292 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha.
- Parc. C KN 1471 vo výmere 887 m2, kultúra pozemku –zastavaná plocha.
- Parc. C KN 1473 vo výmere 176 m2, druh pozemku – ostatná plocha,
Tribúna „A“ čs. 4101 na parc. C KN 1474/9.
Tribúna „B“ čs. 4102 na parc. C KN 1474/10.
Tribúna č.s. 2869 na parc. C KN 1471.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 11 – O zverení majetku mesta do správy rozhoduje
vždy mestské zastupiteľstvo.
Plnenie: Nehnuteľný majetok mesta bol protokolom č. 05/2017 zo dňa 16.03.2017 zverený do správy Bardejovskému podniku
služieb, m.p. BAPOS Bardejov.
III. Zverenie nehnuteľného majetku Mesta Bardejov „Rekonštrukcia MFŠ Bardejov – 1. etapa“ prenajímateľom
m.p. BAPOS Bardejov, do nájmu Športovému klubu Partizán Bardejov - Občianske združenie, Družstevná 1, 085 01
Bardejov, od 1.3.2017.
3. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku mesta prenajímateľom m.p. BAPOS
Bardejov do nájmu Športovému klubu Partizán Bardejov - Občianske združenie, Družstevná 1, 085 01 Bardejov, od
1.3.2017.
Podľa GO plánu č. 36494429-34/2016 zo dňa 20.10.2016 sa jedna o nehnuteľnosti a to:
- novovytvorenú parc. C KN 1474/11 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- novovytvorenú parc. C KN 1474/12 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- parc. C KN 1474/1 vo výmere 46165 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
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- parc. C KN 1474/4 vo výmere 9290 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
- parc. C KN 1474/9 vo výmere 355 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- parc. C KN 1474/10 vo výmere 562 m2, kultúra pozemku –zastavaná plocha.
- Parc. C KN 1470 vo výmere 8292 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha.
- Parc. C KN 1471 vo výmere 887 m2, kultúra pozemku –zastavaná plocha.
- Parc. C KN 1473 vo výmere 176 m2, druh pozemku – ostatná plocha,
Tribúna „A“ čs. 4101 na parc. C KN 1474/9.
Tribúna „B“ čs. 4102 na parc. C KN 1474/10.
Tribúna č.s. 2869 na parc. C KN 1471.
Ostatné podmienky, povinnosti a záväzky v platnej nájomnej zmluve ostávajú nezmenené.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 1 – O nájme rozhoduje mestské
zastupiteľstvo.
Plnenie: Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.10.2014 medzi správcom Bardejovským podnikom služieb,
BAPOS, m.p. Bardejov, Štefánikova 786, Bardejov a nájomcom Športovým klubom Partizán Bardejov – Občianske združenie,
Družstevná 1, Bardejov, uzatvorený dňa 24.3.2017.

Plnenie: Uznesenie MsZ č. 12/2017 zo dňa 30.3.2017 (príloha č. 1).
A. Schvaľuje.
I. Predaj nehnuteľností.
1. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského č. 50, Košice
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje
podľa GO plánu č. 36/2016 zo dňa 1.7.2016 predaj pozemku
novovytvorenej parc. C KN 4262/70 o výmere 56 m2, zastavaná plocha, za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého
posudku č. 46/2016 vo výške 640 € s DPH, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pre stavbu: „UNIMO
bunka a podzemný objekt – armatúrna šachta“.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 2.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Zmluvy sú v štádiu prípravy, po vzájomnom odsúhlasní budú zaslané na podpísanie.
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Košice je investorom stavby „Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie
obcí v mikroregióne Horná Topľa“. Na predmetnú stavbu bolo Obvodným úradom životného prostredia v Bardejove vydané
stavebné povolenie pod č. ŽP – 4/2010/00019-011 Hs zo dňa 9.7.2010 a právoplatné zo dňa 12.8.2010.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemkov pod prečerpávacími stavbami vody podľa nižšie
uvedených GO plánov:
1. Podľa GO plánu č. 43891543-109/2015 zo dňa 29.10.2015 predaj dielu 2 o výmere 1 m2 z parc. C KN 4276/15, ktorý sa
pričleňuje k parc. C KN 4276/28, dielu 3 o výmere 4 m2 z parc. C KN 2384/10, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN
2384/16, za cenu podľa znaleckého posudku č. 44/2016, spolu vo výške 67,50 € s DPH.
2. Podľa GO plánu č. 43891543-110/2015 zo dňa 28.10.2015 predaj novovytvorenej parcely C KN 2420/2 o výmere 10
m2, zastavaná plocha a nádvorie, za cenu podľa znaleckého posudku č. 44/2016 vo výške 151,90 € s DPH.
3. Podľa GO plánu č. 43891543-111/2015 zo dňa 27.10.2015 predaj novovytvorenej parcely C KN 2664/5 o výmere 9
m2, zastavaná plocha a nádvorie, za cenu podľa znaleckého posudku č. 44/2016 vo výške 136,71 € s DPH.
4. Podľa GO plánu č. 43891543-96/2015 zo dňa 30.09.2015 predaj novovytvorenej parcely C KN 5956/7 o výmere 9 m2,
zastavaná plocha a nádvorie, za cenu podľa znaleckého posudku č. 44/2016 vo výške 95,85 € s DPH.
Kúpna cena spolu je vo výške 451,96 €.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Zmluvy sú v štádiu prípravy, po vzájomnom odsúhlasní budú zaslané na podpísanie.
3. Daniel Rimarčík, Pri štadióne 25, Bard. Nová Ves
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 495/3 o výmere cca 36 – 50 m2, za cenu
podľa znaleckého posudku č. 125/2016 zo dňa 20.12.2016 a to vo výške 27 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 29,70 € / 1 m2. Výmera
pozemku bude upresnená GO plánom.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 1.6.2017. Dňa 6.6.2017 podaný návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný
úrad Bardejov, katastrálny odbor v Bardejove.
4. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 2665/5 vo výmere 643 m2, kultúra pozemku –
zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, formou obchodnej verejnej súťaže. Najnižšie požadovaná
kúpna cena podľa znaleckého posudku č. 51/2016 zo dňa 21.11.2016 je vo výške 12,82 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 14,10 € / 1 m2.
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Mesto Bardejov tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov zverejnilo dňa 2.3.2017
na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.
Počas doby zverejnenia pred rokovaním mestského zastupiteľstva, bola dňa 29.3.2017 zaevidovaná žiadosť
spoločnosti GEPI s.r.o., Kľušov 317, 086 22 Kľušov, IČO: 50 210 050, o odkúpenie pozemku parc. C KN 2665/5 vo
výmere 643 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov. Za odkúpenie pozemku
ponúka kúpnu cenu 15 € / 1 m2.
V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 4, mestské zastupiteľstvo schválilo predaj predmetnej
parcely formou obchodnej verejnej súťaže za najnižšie požadovanú kúpnu cenu 14,10 € / 1 m2.
Plnenie: Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená v čase od 28.4.2017 do 16.5.2017 do 15.00 hod. s vyhodnotením ponúk na
deň: 17.5.2017 o 13.00 hod. V stanovenom boli doručené dve ponuky:
Prvú ponuku predložil: Gabriel Fiľakovský, Nám. arm. Gen. L. Svobodu 2, Bardejov, ktorý ponúkol kúpnu cenu vo výške
16,05 € / 1 m2.
Druhú ponuku predložil: PNEUSERVIS M&J, s.r.o., Bardejovská Zábava 1941/84, 085 01 Bardejov, IČO: 46 322 426,
ktorý ponúkol kúpnu cenu vo výške 18,15 €/1 m2.
Komisia menovaná primátorom mesta dňa 28.4.2017 vyhodnotila predložené ponuky, ako aj podmienky určené pre
obchodnú verejnú súťaž a konštatovala, že uchádzači splnili podmienky vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže.
Komisia menovaná primátorom mesta ako víťaza OVS odporučila uchádzača PNEUSERVIS M&J, s.r.o.,
Bardejovská Zábava 1941/84, 085 01 Bardejov, IČO: 46 322 426, ktorý ponúkol kúpnu cenu vo výške 18,15 €/1 m2, a preto
ho komisia odporúčala predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu.
5. Kornélia Galejczuk, Štefánikova 40, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parcely E KN 3512/2 v podiele 1/2 , za cenu podľa
znaleckého posudku č. 28/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 26 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 28,60 € / 1 m2. Výmera pozemku bude
upresnená GO plánom spolu so schváleným predajom časti pozemku p. Matúšovi Hanuščákovi.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Návrh kúpnej zmluvy prevzala osobne na podpísanie.
6. Matúš Hanuščák, Družstevná 10, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parcely E KN 3512/2 v podiele 1/2 , za cenu podľa
znaleckého posudku č. 28/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 26 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 28,60 € / 1 m2. Výmera pozemku bude
upresnená GO plánom spolu so schváleným predajom časti pozemku p. Galejczukovej.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na vývesnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 7.6.2017. Dňa 12.6.2017 podaný návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný
úrad Bardejov, katastrálny odbor v Bardejove.
7. Matúš Staš, Radničné námestie 46, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parcely E KN 1304/2 vo výmere cca 100 m2 a z
parcely E KN 1305 vo výmere cca 210 m2., evidovaných na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, v časti Postajok, za cenu podľa
znaleckého posudku č. 8/2016 zo dňa 2.12.2016 vo výške 2,79 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 3,07 € / 1 m2. Výmera pozemku bude
upresnená GO plánom.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 2.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Žiadateľovi bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ. Po vypracovaní kúpnej zmluvy bude žiadateľ
vyzvaný k jej podpísaniu.
8. Ing. Ján Korytko a Viera Korytková, J. Grešáka 1, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj novovytvorenej parc. C KN 3448/6 vo výmere 17 m2, za cenu podľa
znaleckého posudku č. 27/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 540 € + 10 %, t.j. 594 €.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 2.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Žiadateľom bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ. Po vypracovaní kúpnej zmluvy budú žiadatelia
vyzvaní k jej podpísaniu.
9. Jozef Sliva, Pod Šibeňou Horou 57, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 5664/14 o výmere cca 510 m2
evidovanej na LV č. 11832 na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 26/2017 zo dňa
21.3.2017 vo výške 15 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 16,50 € / 1 m2. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie : Žiadateľ o kúpu pozemku bol 3.4.2017 písomne informovaný o schválení prevodu nehnuteľnosti a zároveň
vyzvaný, aby doložil geometricky plán, ktorý je potrebný k uzatvoreniu kúpnopredajnej zmluvy.
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10. Zdenko Rimár, Pod papierňou č. 35, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj novovytvorenej parc. C KN 4759/22 vo výmere 34 m2, za cenu podľa
znaleckého posudku č. 13/2016 zo dňa 21.12.2016 a to vo výške 8,31 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 9,14 € / 1 m2.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Žiadateľovi bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ. Po vypracovaní kúpnej zmluvy bude žiadateľ
vyzvaný k jej podpísaniu.
11. Ing. Eva Javorová, J. Grešáka č. 18, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj novovytvorenej parc. C KN 4759/26 vo výmere 20 m2,
novovytvorenej parc. C KN 4759/27 vo výmere 7 m2, ktoré boli vytvorené z parc. E KN 2623/1 evidované na LV č. 16106,
ako lesný pozemok, za cenu podľa znaleckého posudku č. 13/2016 zo dňa 21.12.2016 a to vo výške 8,31 € / 1 m2 + 10 %, t.j.
9,14 € / 1 m2.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Žiadateľke bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ. Po vypracovaní kúpnej zmluvy bude žiadateľka
vyzvaná k jej podpísaniu.
12. Mgr. Anna Brezovská, Ing. Juraj Brezovský, Sázavského 10, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 4869/169, kultúra pozemku – zastavaná
plocha, a časti pozemku z parc. C KN 4869/183, kultúra pozemku – zastavaná plocha, na sídl. IBV Družba v k.ú. Bardejov,
za cenu podľa znaleckého posudku č. 124/2016 zo dňa 20.12.2016 vo výške 30 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 33,00 € / 1 m2. Výmera
pozemkov bude upresnená GO plánom.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 2.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Žiadatelia boli pozvaní na prejednanie a podpísanie kúpnej zmluvy.
13. Esad Jonuz, Bardejovský Mihaľov 31, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 3083/2, za cenu podľa znaleckého
posudku č. 58/2016 zo dňa 16.12.2016 vo výške 20,14 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 22,15 € / 1 m2. Výmera pozemku bude
upresnená GO plánom.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Žiadateľovi bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ. Po predložení geometrického plánu od žiadateľa
bude vypracovaná kúpna zmluva.
14. JUDr. Andrej Liga a Mgr. Anna Ligová, Oravská 7, 080 01 Prešov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 1203/2 vo výmere 236 m2, kultúra pozemku –
záhrada, v lokalite „Pod Sofiankou“ smerom na Zborovský hrad, v k.ú. Dlhá Lúka, za cenu podľa znaleckého posudku č.
25/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 4,80 € / 1 m2 + 10 %, t.j. 5,28 € / 1 m2.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 2.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Žiadateľom bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ. Na základe tohto oznámenia sa žiadatelia
odvolali voči vysokej cene, ktorú schválilo MsZ na svojom zasadnutí. Žiadosť bola opätovne prejednávaná na zasadnutí
komisie SM. Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 22.6.2017 predložený návrh na zníženie kúpnej ceny za 1 m2
pozemku.
II. Prenájom nehnuteľností.
15. BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom pozemkov parc. C KN 4048/7 vo výmere 167 m2, kultúra pozemku
– lesný pozemok a pozemku parc. C KN 4048/8 vo výmere 138 m2, kultúra pozemku – lesný pozemok, v k.ú. Bardejov, za
nájomné stanovené podľa znaleckého posudku č. 12/2016 zo dňa 22.12.2016 vo výške 0,1123 € / 1 m2 ročne.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 14.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Nájomná zmluva pripravená na podpísanie. Zo strany žiadateľa je potrebné doložiť GO plán.
16. Vasiľ Haburčák, Dlhý rad 9, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. E KN 5504/1 vo výmere cca 36 m2 v k.ú.
Bardejov, za nájomné stanovené podľa znaleckého posudku č. 126/2016 zo dňa 20.12.2016 vo výške 1 € / 1 m2 ročne.
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Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 2.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 10. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Nájomná zmluva uzatvorená dňa 9.6.2017.
17. Ján Bučko, Homolkova 22, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parcely E KN 4070 vo výmere cca 850 m2 v k.ú.
Bardejov za nájomné stanovené podľa znaleckého posudku č. 22/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 1 € / 1 m2 ročne. Výmera
pozemku bude upresnená GO plánom.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Listom zo dňa 6.4.2017 oznámený výsledok rokovania mestského zastupiteľstva. Žiadateľ bol požiadaný
o predloženie GO plánu k vypracovaniu nájomnej zmluvy.
18. Československá obchodná banka, a.s., Radničné námestie č. 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 854/2 vo výmere cca 130 m2, kultúra
pozemku – zastavaná plocha, na ul. Stöcklovej, za nájomné stanovené podľa znaleckého posudku č. 21/2017 zo dňa
20.3.2017 vo výške 3 € / 1 m2 ročne. Výmera pozemku môže byť upresnená GO plánom , alebo grafickým náčrtom, ktorý
bude súčasťou nájomnej zmluvy.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Návrh nájomnej zmluvy zaslaný e-mailom dňa 16.5.2017 na prejednanie a podpísanie.
19. Mgr. Jozef Patkaň a Mgr. Ľubov Patkaňová, Kutuzovová 36, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 463/3 vo výmere 8,04 m2 za účelom
vybudovania balkóna k bytu č. 3 v obytnom bloku „Z“, č.s. 937 na parc. C KN 464 na ul. Přerovskej v k.ú. Bardejov na dobu
neurčitú, za nájomné vo výške 0,10 € / 1 m2 ročne. Nájomné na dobu 10 rokov je splatné pri podpise tejto zmluvy.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 5 – Nájom majetku mesta, ak oň nie je
záujem dlhšie ako pol roka, je možný za zníženú odplatu, ako ho schváli mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie : Dňa 20.4.2017 bola medzi Mestom Bardejov a žiadateľom uzatvorená nájomná zmluva č. 30/2017.
III. Zámena nehnuteľností.
20. Ján Draganovský, Pod Šibeňou horou 345/8, Bardejov,
Anna Bardiovská, Sázavského 596/10,
Mária Šinaľová, Pod Šibeňou horou 17, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zámenu pozemkov po upresnení výmery GO plánom a podľa znaleckých
posudkov:
1. Časť pozemku z parc. E KN 2618/2 o výmere cca 620 m2, kultúra pozemku – orná pôda, evidovaný na LV č. 12942
v k.ú. Bardejov, v podielovom spoluvlastníctve Jána Draganovského, Pod Šibeňou horou 345/8, Bardejov, Anny
Bardiovskej, Sázavského 596/10, Bardejov, Márie Šinaľovej, Pod Šibeňou horou 17, Bardejov.
Podľa znaleckého posudku č. 49/2016 zo dňa 6.10.2016 všeobecná hodnota pozemku je vo výške 8,44 € / 1 m2.
2. Za časť pozemku z parc. E KN 2623/1 o výmere cca 590 m2, kultúra pozemku – lesný pozemok, evidovaného na LV
č. 16106 vo vlastníctve Mesta Bardejov, v správe spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Štefánikova 786, 085 01
Bardejov.
Podľa znaleckého posudku č. 13/2016 zo dňa 21.12.2016 všeobecná hodnota časti lesa, t.j. hodnota lesného pozemku
a lesného porastu na parc. E KN 2623/1 je vo výške 8,31 € / 1 m2. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 13. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Ján Draganovský osobne oboznámený s výsledkom rokovania MsZ na odd. správy majetku dňa 7.6.2017. Po
doložení GO plánu zo strany žiadateľa bude vypracovaná zámenná zmluva.
21. SCOMA, a.s., Mičkova 31, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zámenu pozemkov podľa GO plánov s tým, že Mesto Bardejov nebude
doplácať rozdiel v cene zamieňaných pozemkov. K zámene nehnuteľností budú vypracované znalecké posudky. Dôvodom
odporúčanej zámeny je nutnosť majetkovoprávne dovysporiadať prístupové komunikácie v areáli MHPP v prospech mesta.
Zámena pozemkov v areáli Hnedého priemyselného parku na ul. Duklianska, vo vlastníctve spoločnosti SCOMA, a.s.,
Mičkova 31, Bardejov, za pozemky vedľa obchodného domu AB na sídl. Obrancov mieru, vo vlastníctve Mesta
Bardejov.
1. Pozemné komunikácie v areáli Mestského Hnedého parku, ul. Duklianska, vo vlastníctve spoločnosti SCOMA, a.s.,
Mičkova 31, 085 01 Bardejov, IČO: 36 457 094, evidované na:
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1. LV č. 9536, novovytvorená parc. C KN 3810/167 o výmere 959 m2, kultúra pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
2. LV č. 9536, parc. C KN 3810/62 o výmere 28 m2, kultúra pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
3. LV č. 9536, parc. C KN 3810/63 o výmere 426 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
4. LV č. 9536, parc. C KN 3810/64 o výmere 73 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
4. LV č. 9636, parc. C KN 3810/111 o výmere 2868 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
podľa GO plánu č.33530386-17/2017 zo dňa 17.3.2017. Výmera spolu je 4354 m2. Cena podľa znaleckého posudku je vo
výške 20 € / 1 m2.
2. Pozemky vedľa obchodného domu MAKOS, a.s. na sídl. Obrancov mieru, vo vlastníctve Mesta Bardejov, IČO:
321 842, evidované na:
1. LV č. 6279, parc. C KN 1997/10 o výmere 590 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
2. LV č. 6279, parc. C KN 1997/8 o výmere 513 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
3. LV č. 6279, parc. C KN 1998/4 o výmere 100 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
4. LV č. 6279, parc. C KN 1997/64 o výmere 152 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria,
5. LV č. 6279, parc. C KN 1997/66 o výmere 148 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria, podľa GO plánu č.
33530386-28/2017 zo dňa 29.3.2017. Výmera spolu je 1503 m2. Cena podľa znaleckého posudku je vo výške 54,49 € / 1 m2.
Výmera zamieňaných nehnuteľností môže byť upravená geometrickým plánom.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 14.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Zámenná zmluva zaslaná na prejednanie a podpísanie.
22. MILAMARE SPV 2 s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice, IČO: 50 428 004
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zámenu pozemkov a to parc. C KN 712/1 vo výmere 10 m2, kultúra pozemku
– ostatné plochy, parc. C KN 713/1 vo výmere 32 m2, kultúra pozemku – ostatné plochy, parc. C KN 714/1 vo výmere 79
m2, kultúra pozemku – ostatné plochy, parc. C KN 721/1 vo výmere 86 m2, kultúra pozemku – ostatné plochy, parc. C KN
722/1 vo výmere 95 m2, kultúra pozemku – ostatné plochy, parc. C KN 723/1 vo výmere 104 m2, kultúra pozemku – ostatné
plochy, parc. C KN 731/1 vo výmere 114 m2, kultúra pozemku – ostatné plochy, parc. C KN 739/1 vo výmere 96 m2,
kultúra pozemku – ostatné plochy, vo vlastníctve spoločnosti MILAMARE SPV 2 s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice,
IČO: 50 428 004, za pozemok novovytvorenú parc. C KN 2665/13 vo výmere 2163 m2, vo vlastníctve Mesta Bardejov.
Všeobecná hodnota pozemkov vo vlastníctve spoločnosti MILAMARE SPV 2 s.r.o., Žriedlová 3, 040 01 Košice,
IČO: 50 428 004, podľa znaleckého posudku č. 52/2016 zo dňa 21.11.2016 je vo výške 45,18 € / 1 m2.
Všeobecná hodnota pozemku vo vlastníctve Mesta Bardejov, podľa znaleckého posudku č. 51/2016 zo dňa
21.11.2016 je vo výške 12,82 € / 1 m2.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 12. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Listom zo dňa 25.4.2017 zaslané oznámenie s výsledkom rokovania MsZ.
IV. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov.
23. Ing. Anton Kendra, Martin Lányiho 11, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 3/6 pod B/1 na parc. E KN 1846/1 vo
výmere 770 m2, kultúra pozemku – orná pôda, evidovanej na LV č. 613, ktorá sa nachádza v areáli futbalového ihriska v k.ú.
Bardejovská Nová Ves, do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 9,96 € / 1 m2, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte
mesta. (Podľa uzn. MsZ č. 7/2012 zo dňa 29.3.2012 Mesto Bardejov už odkupovalo pozemok za kúpnu cenu 9,96 € / 1 m2
do vlastníctva mesta).
Plnenie: Žiadateľovi bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ. Po vypracovaní kúpnej zmluvy bude žiadateľovi
táto kúpna zmluva zaslaná k podpisu.
24. Ing. Anton Kendra, Martina Lányiho 11, Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/5 pod radovým číslom B/2, na parc. E
KN 450/2 vo výmere 556 m2, orná pôda, evidovaného na LV č. 890 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, v areáli skleníkov, za
kúpnu cenu schválenú uznesením MsZ č. 9/2003 zo dňa 26.6.2003 a to za ornú pôdu – nezastavanú časť – 1 € / 1 m2 (30,Sk), po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Plnenie: Žiadateľovi bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ.
25. Ing. Anna Hudáková, Kacvinského 1227/2, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemkov parc. C KN 4643/16 vo výmere 883 m2, kultúra
pozemku – orná pôda, evidovaného na LV č. 15100, pozemku parc. C KN 4643/26 vo výmere 41 m2, kultúra pozemku –
orná pôda, evidovaného na LV č. 15944 v k.ú. Bardejov, a nákladov za oplotenie pozemkov, spolu vo výške 18.400 €, do
vlastníctva Mesta Bardejov, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Plnenie: Žiadateľke bolo zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ. Po schválení finančných prostriedkov v rozpočte
mesta bude vypracovaná kúpna zmluva.
26. Odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta na realizáciu miestnej komunikácie na ul. Homolková v k.ú. Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie spoluvlastníckych podielov na parc. C KN 4869/384 o výmere 161
m2, trvalý trávny porast, evidovanej na LV č. 16110, parc. C KN 4869/385 o výmere 175 m2, trvalý trávny porast,
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evidovanej na LV č. 16049, parc. C KN 4869/237 o výmere 160 m2, trvalý trávny porast, evidovanej na LV č. 12245, parc.
C KN 4869/225 o výmere 300 m2, orná pôda, evidovanej na LV č. 5268, parc. C KN 4869/388 o výmere 230 m2, orná
pôda, evidovanej na LV č. 5268, v k.ú. Bardejov do vlastníctva Mesta Bardejov za cenu 1,60 €/m², po schválení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta.
Žiadosť o pomoc pri majetkoprávnom vysporiadaní parciel na Homolkovej ul. v Bardejove podal p. Martin
Halkoci, Ťačevská 1573/29, Bardejov, ktorý zastupuje vlastníkov vyššie uvedených pozemkov.
Plnenie: Kúpna zmluva zaslaná na prejednanie a podpísanie.
27. Marta Andrejuvová, Potočná 22, Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. E KN 4454/14 o výmere 311 m2, kultúra pozemku
– orná pôda, evidovanej na LV č. 12332 v k.ú. Bardejov, do vlastníctva mesta, za kúpnu cenu 10 € / 1 m2, po schválení
finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Plnenie: Kúpna zmluva na odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta uzatvorená dňa 9.5.2017. Kúpna cena poukázaná
krycím listom dňa 10.5.2017. Návrh na vklad vlastníckeho práva podaný dňa 10.5.2017.
V. Zriadenie vecného bremena.
28. CUKSTAV s.r.o., Gróner 1218/35, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na pozemok parc. E KN 504/2 v k.ú.
Bardejov, pre napojenie kanalizácie z danej lokality na jestvujúcu kanalizáciu, ktorá je na parcele E KN 504/2, ktorej
vlastníkom je Mesto Bardejov. Na danú lokalitu už bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Bardejov pod č. ŽP
2015/00238 zo dňa 12.03.2015.
Výška odplaty za zriadenie vecného bremena je stanovená znaleckým posudkom č. 23/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 2,40
€ / 1 m2. Rozsah vecného bremena bude upresnený GO plánom.
Spoločnosť CUKSTAV s.r.o. Bardejov je investorom stavby: „ROZŠIRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE PRE
IBV 17 RODINNÝCH DOMOV – BARDEJOVSKÉ KÚPELE“.
Tento zámer zriadenia odplatného vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie odplatného vecného bremena schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Plnenie: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená dňa 27.4.2017.
29. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na nižšie uvedené pozemky v súlade
s podpísaným memorandom, na umiestnenie stavby „Podzemne kabelové VN elektrické vedenie a NN distribučné
vedenie“ a schválenie zriadenia vecného bremena v súvislosti so stavbou „Bardejovské kúpele, IBV Pod Špitaľským –
VN, TS, NN“. Jedna sa o pozemky vo výlučnom a v podielom spoluvlastníctve Mesta Bardejov, parc.:
- E KN 509/2 na LV č. 11910,
- E KN 509/3 na LV č. 11910,
- E KN 508 na LV č. 11909,
- E KN 507/2 na LV č. 11832,
- E KN 506/2 na LV č. 11832,
- E KN 505/2 na LV č. 11906,
- E KN 504/2 na LV č. 11832, v k.ú. Bardejov.
Podľa schváleného Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou
Východoslovenská distribučná, a.s., ods. 6 – V prípade stavieb vyvolaných tretími subjektmi bude náhrada za zriadenie
vecných bremien na pozemkoch Mesta Bardejov vo vzťahu k elektrickým vedeniam Východoslovenskej distribučnej, a.s.,
zriaďované v symbolickej výške 1,- € / 1 m2. Rozsah vecného bremena môže byť upresnený GO plánom.
Tento zámer zriadenia odplatného vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 12. týždni.
(Žiadosť podal Ing. Ján Pecuch, Jiráskova 22, Bardejov, na základe plnej moci splnomocniteľa Východoslovenská
distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice).
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie odplatného vecného bremena schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Plnenie: Zaslaný výpis z uznesenia MsZ. Po doručení GO plánu, ktorým bude upresnený rozsah vecného bremena, bude
vypracovaná Zmluva o zriadení vecného bremena.
30. Nevitel, a.s., Kračanská cesta 40, Dunajská Streda, v zastúpení investora spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
Bajkalská 28, Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie vecného bremena na časť pozemku parc. C KN 3538/1 vo výmere 2
m2 na ul. Kukorelliho v k.ú. Bardejov, za účelom umiestnenia technologickej skrine MSAN. Výška jednorázovej odplaty
za zriadenie vecného bremena je stanovená znaleckým posudkom č. 24/2017 zo dňa 21.3.2017 vo výške 14,50 € / 1 m2.
Rozsah vecného bremena môže byť upresnený GO plánom, alebo grafickým náčrtom, ktorý bude súčasťou zmluvy
o zriadení vecného bremena.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove udeľuje súhlas s napojením NN prípojky vzduchom v dĺžke 12,5 m a
s napojením NN prípojky v zemnom výkope v dĺžke 12,5 m v mestskom pozemku parc. C KN 3538/1.
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Tento zámer zriadenia odplatného vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
9.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 11. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie odplatného vecného bremena schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Plnenie : Žiadateľ o zriadenie vecného bremena bol dňa 20.4.2017 písomne informovaný s výsledkom rokovania MsZ
a zároveň mu bola na podpis zaslaná dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti .
VI. Prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove.
31. DLK BJ, s.r.o., Duklianska 1434, 085 01 Bardejov, IČO: 47 519 592
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“
v Bardejove, za účelom výroby obuvi, nachádzajúcich sa v budove súp. č. 1329 na parc. 3810/27, na ul. Duklianskej č. 19, v
k.ú. Bardejov, na 1. poschodí (2. NP). Podľa požiadavky výmera činí spolu 1.904 m² a pozostáva z výrobných priestorov
o výmere 1.254 m², kancelárskych priestorov o výmere 52 m², skladovacích priestorov o výmere 128 m², sociálnych
priestorov (šatne, WC) o výmere 275 m² a spoločných priestorov (schody, chodby) o výmere 40 m² .
Tento zámer prenájmu nebytových priestorov v HPP v Bardejove, bol zverejnený dňa 15.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 13. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom nebytových priestorov v HPP v Bardejove schválilo 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Žiadateľ o prenájom nebytových priestorov v HPP a to spoločnosť DLK BJ s r.o. Bardejov uzavrela s Mestom
Bardejov zmluvu o prenájme nebytových priestorov dňa 31.03.2017 č.z. 24/2017.
32. Ondrej Hudák, Kružlov 187, 086 04 Kružlov, IČO: 40 689 662
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“
v Bardejove, za účelom výroby obuvi, nachádzajúcich sa v budove súp. č. 1329 na parc. 3810/27, na ul. Duklianskej 19
v Bardejove, k.ú. Bardejov, na 1. poschodí (2. NP). Podľa požiadavky výmera činí spolu 155 m² a pozostáva z výrobných
priestorov o výmere 150 m a spoločných priestorov (schody, chodby) o výmere 5 m² .
Tento zámer prenájmu nebytových priestorov v HPP v Bardejove, bol zverejnený dňa 15.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 13. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom nebytových priestorov v HPP v Bardejove schválilo 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Žiadateľ o prenájom nebytových priestorov Ondrej Hudák uzavrel zmluvu o nájme nebytových priestorov dňa
31.03.2017 pod č.z. 25/2017.
VII. Zmena uznesenia MsZ č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016, príloha č. 1/a, bod A.IV.-10.
33. Prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016, príloha č. 1/a, bod A.IV.10.
Uznesením mestského zastupiteľstva č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016, príloha č. 1/a, bod A.IV.-10, bol schválený pre
spoločnosť Rompa CZ, s.r.o., Cukrovarská 494/39, 682 02 Vyškov, Česká republika, prenájom nebytových priestorov
na prízemí (1.NP) objektu priemyselného parku o výmere spolu 4 153 m², pozostávajúce z výrobných priestorov o výmere
2 917 m², kancelárskych priestorov o výmere 178 m², skladovacích priestorov o výmere 662 m², sociálnych priestorov (šatne,
WC) o výmere 128 m² a spoločných priestorov (schody, chodby) o výmere 268 m² za cenu podľa platnej smernice mesta.
Hnedý priemyselný park sa nachádza na parc. C KN 3810/27, č.s. 1379, LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, za cenu podľa platnej
smernice mesta. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“
v Bardejove schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je vytvorenie pracovných miest.
Tento zámer prenájmu nebytových priestorov v HPP v Bardejove, bol zverejnený dňa 14.3.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 13. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zmenu uznesenia MsZ č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016, príloha č. 1/a, bod
A.IV.-10., a to prenájom nebytových priestorov v HPP v Bardejove schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená dňa 26.5.2017.
VIII. Doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva.
34. Doplnenie uznesenia MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.6.2016, príloha č. 1/a, bod A.X.-22, ktorým bolo schválené
doplnenie uznesenia MsZ č. 8/2015 zo dňa 26.3.2015, príloha č. 1, bod A.V.-19.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.6.2016, príloha č. 1/a, bod
A.X.-22, ktorým bolo schválené doplnenie uznesenia MsZ č. 8/2015 zo dňa 26.3.2015, príloha č. 1, bod A.V.-19,
a to odkúpenie pozemku parc. E KN 779/2 vo výmere 208 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, do vlastníctva mesta od
vlastníkov evidovaných na LV č. 11937 v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu max. do 100 € / 1 m2 po schválení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta, za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod budovou ZUŠ M. Vileca na ul.
Hurbanovej.
Vlastníci evidovaný na LV č. 11937:
- Porubský Andrej, Slovenská 15, Bardejov, vlastník v podiele 2/10,
- Gajdošová Mária r. Porubská, Pod Šibeňou horou 35, Bardejov, vlastníčka v podiele 2/10,
- Zápachová Anna r. Porubská, Nižný Tvarožec 39, 086 02 Gaboltov, vlastníčka v podiele 2/10,
- Pavlovičová Viera r. Porubská, Moyzesova 8, Bardejov, vlastníčka v podiele 2/10,
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- Gajdošová Iveta r. Porubská, 091 01 Duplín 167, vlastníčka v podiele 2/10.
Plnenie: Kúpna zmluva na odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta uzatvorená dňa 16.5.2017. Kúpna cena uhradená dňa
30.5.2017. Podaný návrh na vklad vlastníckeho práva naOkresný úrad, katastrálny odbor v Bardejove. Návrh na vklad
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol podaný dňa 31.05.2017 pod V - 1270/2017.
IX. Zmena doby nájmu.
35. BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu doby nájmu v Nájomnej zmluve o prenájme energetických zariadení
Mesta Bardejov, predmetom ktorej je nájom súboru nehnuteľností a v nich umiestnených hnuteľných vecí ako majetok Mesta
Bardejov slúžiaci na výrobu a dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie, ktorý bol predmetom odovzdania
a prevzatia v súlade s uzn. MsZ č. 30/2001 a uzn. MsZ č. 32/2001 a protokolmi z odovzdania a prevzatia od roku 2001 do
31.12.2004 a to na základe technických a ekonomických podmienok dohodnutých v tejto zmluve, z doby neurčitej na dobu
určitú a to 10 rokov s tým, že počas doby určenej v grante nebude možné zmluvu vypovedať.
Spol. BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, sa mieni uchádzať o štrukturálne fondy na rekonštrukciu rozvodov tepla,
z tohto dôvodu je potrebné zmeniť dobu nájmu z doby neurčitej na dobu určitú a to 10 rokov.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zmeny doby nájmu z doby neurčitej na dobu určitú
10 rokov, bol zverejnený dňa 15.3.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské
novosti v 13. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom nehnuteľného majetku mesta – zmenu doby nájmu
z doby neurčitej na dobu určitú 10 rokov, schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Zmluvy sú v štádiu prípravy, po vzájomnom odsúhlasní budú zaslané na podpísanie.
X. Zníženie nájomného v objekte SOS Bard. Kúpele.
36. Slávka Exnerová, Dlhá 61, Dlhá Lúka, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bard.
Kúpele, na 10 % predpísaného mesačného nájomného za prenájom nebytových priestorov, na obdobie január až máj 2017.
Žiadateľka má s Mestom Bardejov od 11.5.2009 uzatvorenú nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, za účelom poskytovania
služieb kaderníctva – prevádzka „Kaderníctvo ES“ s mesačným nájomným 109,64 €.
Plnenie: Žiadateľ bol listom zo dňa 3.4.2017 informovaný s výsledkom rokovania mestského zastupiteľstva. .
37. Slavomíra Šottová, Lipová 26, Bardejovská Nová Ves, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje posunutie termínu úhrady mesačných splátok o 2 mesiace, s úhradou prvej
splátky január 2017. Žiadateľka od 2. novembra 2016 uzatvorila s Mestom Bardejov NZ č. 101/2016, za účelom zriadenia
predajne konfekcie a textilných výrobkov, s mesačným nájomným 158,37 €. O zníženie nájomného požiadala z dôvodu
nemožnosti využívať nebytový priestor od začiatku uzatvorenia zmluvného vzťahu, nakoľko v prenajatých nebytových
priestoroch bolo zrušené odberné miesto elektrickej energie.
Plnenie: Žiadateľ bol listom zo dňa 3.4.2017 oboznámený s výsledkom rokovania mestského zastupiteľstva.
XI. Neuplatnenie predkupného práva.
38. Spoločnosť STAP SF, s.r.o., Dubinné 99, 086 12 Kurima
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje neuplatnenie predkupného práva k časti pozemku z parc. C KN 1756/2 vo
výmere cca 150 m2, evidovaného na LV č. 1374 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, potrebného k zámene nehnuteľností medzi
firmou STAP SF, s.r.o., a firmou KAMAX, k.s. Výmera pozemku parc. C KN 1756/2 bude upresnená GO plánom.
Plnenie: Listom zo dňa 6.4.2017 zaslaný výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva.
XII. Vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie a z majetku mesta.
39. Spoločnosť BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie nehnuteľného majetku – odpredaných bytov z evidencie a z majetku
mesta podľa zákona o účtovníctve následovne :
- ev. č. bytu 803488, J. Grešáka bl. B/12, obstarávacia cena 39.500,79 €, zost. cena 20.687,40 €
- ev. č. bytu 803296, A. Svianteka A/6, obstarávacia cena 32.567,89 €, zost. cena 5.171,10 €
- ev. č. bytu 803010, Č. Lípa bl. L, obstarávacia cena 4.923,98 €, zost. cena 1.771,99 €
- ev. č. bytu 803389, J. Grešáka bl. B/10, obstarávacia cena 42.255,26 €, zost. cena 9.957,30 €
- ev. č. bytu 803090, Gorlická bl. E/3, obstarávacia cena 140.809,84 €, zost. cena 117.968,13 €
- ev. č. bytu 803064, Nábrežná bl.12, obstarávacia cena 1.981,54 €, zost. cena 462,85 €
- ev. č. bytu 803168, Ťačevská bl. D/7, obstarávacia cena 17.921,40 €, zost. cena 7.769,84 €
- ev. č. bytu 803003, č. 2 – 52, súp. č. 935 byt na prízemí byt domu, Nový Sad 27, BJ
obstarávacia cena 5.174,97 €, zost. cena 2.227,08 €.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 5, ods. 4 – O spôsobe nakladania s prebytočným
a neupotrebiteľným majetkom rozhoduje na základe odporúčania príslušnej komisie: - u všetkého nehnuteľného majetku
MsZ po prerokovaní v MsR.
Plnenie: Žiadateľ bol listom zo dňa 21.4.2017 informovaný o schválení predmetnej žiadosti orgánmi mesta a zároveň mu
bolo zaslaný výpis uzn. MsZ.
40. Odúčtovanie stavby „Senior klub Bardejovská Zábava“
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Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie nehnuteľného majetku z účtu 042, z evidencie a z majetku mesta
podľa zákona o účtovníctve.
Vlastné zdroje:
Projektová dokumentácia stavby
7 742,15 €
Projektová dokumentácia príst. komunikácie
1 128,59 €
Stavebné náklady
122 800,64 €
polohopis, výškopis
962,63 €
vytýčenie stavby
697,07 €
Náklady celkom
133 331,08 €
Plnenie: Výpis z uznesenia MsZ odovzdaný na odd. ekonomiky MsÚ Bardejov.
XIII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy Bardejovskému
podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov od 1.4.2017.
41. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií zabezpečovaných
prostredníctvom oddelenia podnikateľských činností MsÚ Bardejov, do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve,
a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., ul. Štefánikova 786, Bardejov, od
1.4.2017, podľa následovného popisu:
P.c

Druh, názov, popis

1.

Analytické
členenie

PD, chodník Bard. Zábava, vytýčenie

PD

600,00

Kolky

2.

Detské ihrisko-Bar. Nová Ves PD

3.
4.
5.

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

Evidenčná
hodnota

30,00

Vytýčenie
87,46
Realizácia 65 745,00
PD
300,00
Realizácia 10 500,00

PD

01 02 72
01 02 01

66 462,46

01 02 02

10 800,00

01 02 04
01 02 05

34 937,02
16 679,51

01 02 51

95 377,00

01 02 64
01 02 06

24 403,08
15 371,36

02 02 10

13 600,02

750,00

Kolky
ŽÚ

32,00
10 629,36

Realizácia 83 965,64
6.
7.

ŽÚ- Ul. Kpt. Nálepku
Revitalizácia minerálneho
prameňa Dl.Lúka

8.

Rek. Domu smútku Bardejov

PD
1 040,00
Realizácia 14 331,36

Spolu

277 630,45

Plnenie: Ukončené investičné akcie budú odovzdané protokolom, vyhotoveným oddelením podnikateľských činností MsÚ
Bardejov do správy Bardejovského podniku služieb, m.p. BAPOS Bardejov.
XIV. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti
BARDTERM, s.r.o., ul. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov.
42. Spoločnosť BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií za rok 2016 do majetku mesta
podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
Súpis investičných akcií zrealizovaných v roku 2016.
Zápis č.
01/2016
02/2016
03/2016

Kotolňa
K13
K02
K01-K12

04/2016
05/2016
06/2016
07/2016
08/2016

K28, MsÚ
K28, MsÚ
VS 2
VS 2
K01,K03

09/2016
10/2016

K08
Kryt.plaváreň

Názov investičnej akcie
Nákup a inštalácia kotla Viessmann
Pripojenie 15 OST do systému MaR vo vetvách B a C
Realizácia opt. Siete medzi kotolňami K01 až 512
ukončenie IA presunuté na rok 2017
Rekonštrukcia vykurovania, objekt C
Rekonštrukcia vykurovania objekt B
Nákup, montáž a inštalácia solár. korektorov
Vyregulovanie rozvodov tepla, meranie a regulácia v OST
Rekonštrukcie okruhu kotolní K01, K03projek.dokumentácie
Presun technológie a reg. Stanice plynu z kotolne K08
Vyregulovanie rozvodov tepla, úprava MaR
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Hodnota s DPH
6 313,01 €
3 459,60 €
0,00 €
16 097,89 €
5 792,48 €
29 798,40 €
28 675,20 €
36 228,00 €
9 000,00 €
5 400,00 €

11/2016

K04,K07,K08

Spracovanie špecifikácií a rozpočtov k PD na realizáciu
16 560,00 €
výmeny rozvodov tepla z prostriedkov eurofondov
Celková suma zrealizovaných investičných akcií v roku 2016
157 324,58 €
Plnenie: Ukončené investičné akcie za rok 2016 realizované spoločnosťou BARDTERM, s.r.o., Bardejov, boli zaradené
protokolom č. 07/2017 do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následne zverené do nájmu spoločnosti
BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
XV._Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do užívania spoločnosti
BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
43. Spoločnosť BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií za rok 2016 do majetku mesta
podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
Zoznam ukončených akcií technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta spoločnosťou
BARDBYT, s.r.o., za rok 2016.

1.
2.
3.

I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ
RN- 4 renovácia fasády z Rad. Námestia
RN- 15 renovácia ÚK v prevádzke na prízemí
RN- 16 projektová dokumentácia, rekonštrukcia. modernizácia

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

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

4.

RN- 21 výmena okien v dvornej časti (spojovací krčok)

776,00 €

776,00 €

5.

RN- 25 renovácia spojovacej chodby- dufartu na prízemí

1 810,00 €

1 888,70 €

6.
7.
8.

RN- 35 výmena okien na poschodí
RN- 35 výmena okien v dvornej časti
Sídlisko Poštárka- výmena okien v radových a bytových domoch

2 250,00 €
0,00 €
8 900,00 €

2 251,76 €
0,00 €
8 934,71 €

9.

RN- 42 výmena prečerpávajúceho zariad.- suterén havarijný stavstrojné vybavenie

1 967,00 €

1 966,37 €

Spolu
30 000,00 €
30 114,54 €
Poznámka:
Schválený ročný plán bol prekročený o sumu 114,54 € a to z dôvodu naviac drobných prác u akcií pod bodom č. 5,6,8.
Plnenie: Ukončené investičné akcie realizované spoločnosťou BARDBYT, s .r.o., Bardejov za rok 2016 boli zaradené
protokolom č. 08/2017 do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následne zverené do užívania spoločnosti
BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
44. Odúčtovanie stavby „Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30 na Radničnom námestí v Bardejove“.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „Stavebné úpravy 2 bytov
v bytovom dome č. 30 na Radničnom námestí v Bardejove“ do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné
zverenie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
Dotácia z MD, V a RR SR:
- stavebné náklady - byty
58 960,00 €
Vlastné zdroje:
- projektová dokumentácia
5 580,00 €
- stavebné náklady - byty
14 743,94 €
- spoločné priestory
13 855,57 €
- stavebný dozor
4 120,00 €
Vlastné zdroje spolu:
38 299,51 €
Náklady celkom
97 259,51 €
Plnenie: Ukončená investičná akcia pod názvom „Stavebné úpravy 2 bytov v bytovom dome č. 30 na Radničnom námesti
v Bardejov“ bola zaradená do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následne zverená do užívania spoločnosti
BARDBYT, s.r.o. Bardejov protokol č. 09/2017.
B. Neschvaľuje.
I. Predaj nehnuteľností.
45. Ján Hudák a Slavka Hudáková, Štefánikova 61, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 4988/36 vo výmere 1800 m2, kultúra pozemku
– zastavaná plocha, pozemku parc. C KN 4988/39 vo výmere 420 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidované na
LV č. 6279 v k.ú. Bardejov.
Plnenie: Listom zo dňa 4.4.2017 zaslané oznámenie s výsledkom rokovania mestského zastupiteľstva.

15

46. Herstek Milan, Radničné námestie č. 11, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 6422/1 v k.ú. Bardejov novovytvorenej parc. C KN 6422/33 vo výmere 885 m2, kultúra pozemku – vodná plocha, na ul. Štefánikovej v k.ú.
Bardejov.
Plnenie: Listom zo dňa 4.4.2017 zaslané oznámenie s výsledkom rokovania mestského zastupiteľstva.
II. Zámenu nehnuteľností.
47. Tibor Bilišňanský – COLOR MIX, 086 22 Kľušovská Zábava, Kľušov č. 257
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje zámenu časti pozemku z parc. C KN 4294/3 evidovanej na LV č. 14826 na
Bardejovskej Zábave, za časť pozemku z parc. C KN 404/1 vo výmere cca 70 m2, evidovanej na LV č. 6279 vedľa obytného
bloku C na ul. Slovenskej.
Plnenie: Žiadateľovi bolo dňa 26.04.2017 zaslané oznámenie o výsledku rokovania MsZ.
III. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta.
48. Mgr. Marta Frická, Partizánska 46, Bardejov a Ing. Ján Frický
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/3 od vlastníka Ing. Jána Frického,
CSc. a spoluvlastníckeho podielu 1/3 od vlastníčky Mgr. Marty Frickej, bytom Partizánska 46, Bardejov, na pozemku parc.
E KN 3457/1 a parc. E KN 3457/2 evidovaných na LV č. 12965 v k.ú. Bardejov, do vlastníctva Mesta Bardejov.
Plnenie: Listom zo dňa 4.4.2017 zaslané oznámenie s výsledkom rokovania mestského zastupiteľstva.
IV. Posunutie oplotenia na ul. Štefánikovej v k.ú. Bardejov.
49. Anna Mikluščáková, Slovenská 12, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje posunutie plota o 1,5 m na parcelu mestského pozemku na Štefánikovej
ulici v Bardejove. V súčasnosti sa oplotenie nachádza medzi jej parcelou C KN 1653/13 a mestskou parcelou C KN 1653/12.
Plnenie: Listom zo dňa 26.4.2017 oznámený výsledok rokovania mestského zastupiteľstva. Neschvaľuje posunutie
oplotenia na základe stanoviska Bardejovského podniku služieb m.p. BAPOS Bardejov a to z dôvodu zhoršenia možných
komplikácií na danej cestnej komunikácie.

Plnenie: Uznesenie MsZ č. 31/2017-M zo dňa 25.5.2017 (príloha č. 1).
A. Schvaľuje.
I. Výsledok obchodnej verejnej súťaže.
1. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku parc. C KN 2665/5 vo výmere 643 m2, kultúra pozemku –
zastavaná plocha, evidovaného na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku parc. C KN 2665/5 vo výmere 643 m2, kultúra pozemku –
zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, víťazovi obchodnej verejnej súťaže spoločnosti
PNEUSERVIS M&J, s.r.o., Bardejovská Zábava 1941/84, 085 01 Bardejov, IČO: 46 322 426, za kúpnu cenu vo výške
18,15 €/1 m2.
Plnenie: Kúpna zmluva pripravená na podpísanie. Kupujúci je pozvaný na podpísanie kúpnej zmluvy.
II. Predaj nehnuteľnosti.
2. Predaj pozemku na ul. J. Jesenského v k.ú. Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku – novovytvorenej parc. C KN 526/4 vo výmere 117 m2,
kultúra pozemku – zastavaná plocha, v súlade s geometrickým plánom č. 37119192-13/2012 zo dňa 13.04.2012 na ul. J.
Jesenského v k.ú. Bardejov, za cenu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vo výške
4,98 €/m² pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov evidovaných na LV č. 6212.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov evidovaní na LV č. 6212 v k.ú. Bardejov:
- Ing. Vertaľ Viktor a Jolana Vertaľová, Jesenského 18, Bardejov,
- Lazur Vincent a Božena Lazurová, Jesenského 17, Bardejov,
- Ing. Micenko Ján, Jurkovičová 13, Prešov,
- Lazur Miroslav, Bartošovce 167, okr. Bardejov.
Pozemok parc. C KN 520/11 a parc. C KN 525 sú evidované na LV č. 11033.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta, čl. 4, ods. 10/e , sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť
majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej
tejto doby.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne
dovysporiadanie príľahlej plochy k bytovému domu č.s. 947 na parc. C KN 525.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 9.5.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 20. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Kúpna zmluva zaslaná dňa 6.6.2017 žiadateľom na podpísanie.
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III. Prenájom nehnuteľností.
3. Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27/8, 831 04 Bratislava
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje v areáli ZŠ na ul. Komenského č. 23 v Bardejove prenájom časti
pozemku z parc. C KN 2070/39 vo výmere 5314 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, časti pozemku z parc. C KN
2070/40, kultúra pozemku – ostatná plocha, evidovaných na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, na dobu 40 rokov za symbolické
nájomné vo výške 1 €, za účelom výstavby športovej haly, resp. objektu, ktorý umožní viacúčelové využitie pre šport,
zábavu a iné využitie voľného času, so zameraním na získavanie základov pre možnosť ďalšieho rozvoja športu. Výmera
pozemku bude upresnená geometrickým plánom.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať
majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu mestským
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej
tejto doby.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je výstavba športovej haly,
resp. objektu, ktorý umožní viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné využitie voľného času, so zameraním na získavanie
základov pre možnosť ďalšieho rozvoja športu.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 10.5.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 20. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Výpis z uznesenia MsZ 3 x odovzdaný dňa 6.6.2017 oddeleniu školstva a TK MsÚ Bardejov.
IV. Zriadenie záložného práva.
4. Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie záložného práva na budovu Zimného štadióna súp. č. 3687
postaveného na parc. C KN 1611/4 a na parc. C KN 1611/7, energoblok č.s. 3082 na parc. C KN 1611/2 a na pozemky: parc.
C KN 1611/4 vo výmere 1712 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 1611/7 vo výmere 2448 m2, kultúra
pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 1611/1 vo výmere 1805 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN
1611/2 vo výmere 547 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 1611/2 vo výmere 547 m2, kultúra pozemku –
zastavaná plocha, parc. C KN 1611/3 vo výmere 220 m2, kultúra pozemku – orná pôda, parc. C KN 1611/5 vo výmere 1420
m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov, evidované na Okresnom úrade Bardejov, Katastrálnom odbore,
na LV č. 6279, v prospech Ministerstva životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného
prostredia, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810, v zastúpení Slovenská agentúra životného
prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava, za účelom zabezpečenia nenávratného finančného príspevku
maximálne do výšky 2.500.000,00 EUR.
V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP – P01 – SC111 – 2016 – 11/14
bol Mestu Bardejov schválený nenávratný finančný príspevok maximálne vo výške 2.500.000,00 EUR.
Plnenie: Výpis z uznesenia MsZ odovzdaný dňa 6.6.2017 oddeleniu ŽP MsÚ Bardejov.
V. Zmena uznesení mestského zastupiteľstva.
5. Zmena uznesenia MsZ č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016, príloha č. 1/a, bod A.IV.-10 a
Zmena uznesenia MsZ č. 12/2017 zo dňa 30.3.2017, príloha č. 1, bod A.VII.-33.
Prenájom nebytových priestorov v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove pre spoločnosť
Rompa CZ, s.r.o., Cukrovarská 494/39, 682 02 Vyškov, Česká republika.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016, príloha č. 1/a, bod
A.IV.-10 a zmenu uznesenia MsZ č. 12/2017 zo dňa 30.3.2017, príloha č. 1, bod A.VII.-33, prenájom nebytových priestorov
v „Hnedom priemyselnom parku“ v Bardejove, za znížené nájomné vo výške 27.679,57 €/ročne, takto:
za výrobné priestory o výmere 1500 m² sumu 15,00 €/m²/rok,
za kancelárske priestory o výmere 24,62 m² sumu 15,00 €/m²/rok,
za skladovacie priestory o výmere 168,98 m² sumu 15,00 €/m²/rok,
za sociálne priestory (šatne, WC) o výmere 147,47 m² sumu 15,00 €/m²/rok a
za spoločné priestory (schody, chodby) o výmere 63,52 m² sumu 1,00 €/m²/rok.
Zároveň bola dohodnutá doba nájmu na dobu určitú 5 rokov s možnosťou predĺženia nájmu dvakrát o ďalšie tri
roky na základe písomnej žiadosti nájomcu. Predložením žiadosti dôjde automaticky k predĺženiu nájmu.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať
majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu mestským
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej
tejto doby.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je vytvorenie nových
pracovných miest.
Tento zámer prenájmu nebytových priestorov v HPP v Bardejove za znížené nájomné, bol zverejnený dňa
9.5.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 20. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schválilo prenájom nebytových priestorov v HPP v Bardejove za
znížené nájomné 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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Plnenie: Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená dňa 26.5.2017.
6. Zmena uznesenia MsZ č. 2/2017 zo zasadnutia mimoriadneho MsZ zo dňa 26.1.2017.
Uznesením MsZ č. 2/2017 zo dňa 26.1.2017, pod bodom A.I.-2, bolo schválené odkúpenie pozemkov, alebo uzatvorenie
nájomných zmlúv na stavbu „Cyklochodník Bardejov – Bardejovské Kúpele“. Po zaslaní ponúk, uskutočnených rokovaniach,
doručených odpovedí od vlastníkov pozemkov, ako aj zmeny trasy z dôvodu technického riešenia, Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove schvaľuje zmenu uznesenia MsZ č. 2/2017 zo dňa 26.1.2017 a to odkúpenie nižšie uvedených nehnuteľností do
vlastníctva mesta po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. U vlastníkov pozemkov, ktorí neuzatvoria kúpnu
zmluvu, mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv za 1 € za celú dobu nájmu a za predmet nájmu,
alebo za nájomné stanovené podľa znaleckého posudku, na dobu minimálne 10 rokov.
Výkup pozemkov - cyklochodník Bardejovské Kúpele
LV č. 13998, parc. EKN č. 4868/1 - 4514 m2 - CKN
5263/31 diel 3
m2

podiel

€/m2

Kúpna cena

Gajdošová Mária

1754

1/24

23

Gajdošová Mária

1754

2/24

23

Slovenský pozemkový fond,

1754

15/24

23

Lukáč Ján

1754

2/24

23

3 361,83

Šivecová Aurélia

1754

3/24

23

5 042,75

Cverdeľová Elena
LV č. 7325, parc. EKN 4870 - 1782 m2 - CKN 5263/30
diel 2

1754

1/24

23

1 680,92

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

883

1014/1344

23

Ing. Sekanová Katarína

883

110/1344

23

1 662,19

Ing. Sekanová Katarína

883

110/1344

23

1 662,19

Mudrová Mária

883

110/1344

23

1 662,19

248

1/1

23

Špira Jozef

1145

1/3

23

8 778,33

Špira Igor

1145

1/3

23

8 778,33

Špira Jozef

1145

1/3

23

8 778,33

Mizeráková Terézia

5372

6/60

23

12 355,60

Vojtuš Ferdinand

5372

6/60

23

12 355,60

Lukáčoová Anna

5372

21/60

23

43 244,60

Len Fabián (syn Tomáša)

5372

2/60

23

4 118,53

Lenk Jozef

5372

2/60

23

4 118,53

Lenková Helena ( dcéra Tomáša)

5372

2/60

23

4 118,53

Lenk Karol

5372

7/60

23

14 414,86

Lenk Marián

5372

7/60

23

14 414,86

Zátorská Marta

5372

1 680,92
3 361,83
bezodplatný prevod

bezodplatný prevod

LV 7326, EKN 4872/2 - 5084 m2 OP - CKN 5263/30 diel1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

bezodplatný prevod

LV 14019, EKN 4884 - 15093 m2 - OP CKN 5267/91 - 1145 m2

LV 14525, EKN 4882 - 5372 m2 - OP

LV 3832, CKN 5266 - 1186 m2 - OP

7/60
23
CKN 5266/3 - 71 m2
m2

14 414,86
CKN 5266/2 - 37

Blaňar Peter

108

1/2

23

1 242,00

Sališová Jaroslava

108

1/2

23

1 242,00

2380

200/480

23

22 808,33

LV 14016, EKN 4879 - 2380 m2 - TTP
Kotuľáková Darina

18

Kukľová Edita - zosnula

2380

5/480

23

570,20

Marcinová Verona

2380

5/480

23

570,20

Hažlinský Jozef

2380

5/480

23

570,20

Šimco Ján

2380

35/1440

23

1 330,48

Hažlinská Jarmila

2380

5/480

23

570,20

Jurčišin Kukľa Marián

2380

35/1440

23

1 330,48

Miškovičová Gabriela

2380

87/8640

23

551,20

Semanková Anna

2380

35/960

23

1 995,72

Hnatková Jana

2380

35/960

23

1 995,72

Vavreková Verona

2380

29/1440

23

1 102,40

Kukľová Verona

2380

3/480

23

342,12

Šimcová Anna

2380

3/480

23

342,12

Jučišinová Margita

2380

3/480

23

342,12

Kotuľaková Katarína - zosnula

2380

3/480

23

342,12

Simakninová Mária

2380

3/480

23

342,12

Kukľová Verona

2380

60/4320

23

760,27

Šimcová Anna

2380

60/4320

23

760,27

Jurčišinová Margita

2380

60/4320

23

760,27

Kotuľáková Katarína - zosnula

2380

60/4320

23

760,27

Marszalková Helena

2380

119/1440

23

4 523,65

Gravecová Erika

2380

15/480

23

1 710,62

Palšová Michaela

2380

87/4320

23

1 102,40

Kunc Ladislav

2380

87/8640

23

551,20

Masicová Eva

2380

20/480

23

2 280,83

Surgentová Verona - zosnula

2380

87/4320

23

1 102,40

Salasovičová Mária

2380

35/1440

23

1 330,48

Tkáčová Marta

2380

35/480

23

3 991,45

1812

1/1

23

41 676,00

1036

1/1

23

23 828,00

531

1/1

23

12 213,00

33

1/1

23

Pavličková Júliana

1585

1/2

23

18 227,50

Masicová Eva

1585

1/2

23

18 227,50

1218

1/1

23

28 014,00

4

1/1

23

92,00

7

1/2

23

80,50

LV 14008, EKN 4877/11 - 1812 m2- OP
Tkáčová Marta
LV 14014, EKN 4877/14 - 1036 m2 - OP
Jurčišin Jozef
LV 14014, EKN 4877/20 - 531 m2 - OP
Jurčišin Jozef
LV 9003, CKN 5269/1 - 707 m2 - ZSP
Agro Ostroav
LV 14011, EKN 4877/7 - 1585 m2 - OP

LV 13843, EKN 4877/2 - 1218 m2 - OP
Kotuľaková Darina
LV 14197, EKN 5113/10 - 4 m2 - OP
Miškanin Ján
LV 14170, EKN 5113/9 - 7 m2 - OP
Jurčišin Stanislav
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Skurka Lasdislav

7

1/2

23

80,50

56

1/1

23

1 587,00

142

1/1

23

CKN 3801/14

225

1/1

NZ za 1 €, alebo podľa
ZP.

CKN 3802/2

131

1/1

NZ za 1 €, alebo podľa ZP.

Slovenská republika - SSC, CKN 4268/22

111

1/1

NZ za 1 €, alebo podľa ZP.

Slovenská republika - SSC, CKN 4268/23

214

1/1

NZ za 1 €, alebo podľa ZP.

LV 7857, CKN 3867/8
Jančošek Jozef
LV 7105, CKN 3867/1
Marcel Margicin
LV 11888, EKN 5518/3 - 142 m2, ZSP
Slovenský pozemkový fond

bezodplatný prevod

LV 2099 - CKN 3801/4
Slovnaft,a.s. Bratislava ,
LV 2099 - CKN 3802
Slovnaft,a.s. Bratislava ,
LV 15578 - CKN 4268/9

LV 14017, EKN 4880 - 6472 m2 - TTP , novovytvorená CKN 5267/92 o výmere 348 m2
Kotuľáková Darina
348
200/480
Kukľová Edita - zosnula
348
5/480
Marcinová Verona
348
5/480
Hažlinský Jozef
348
5/480
Šimco Ján
348
35/1440
Hažlinská Jarmila
348
5/480
Jurčišin Kukľa Marián
348
35/1440
Krakovská Anna
348
87/4320
Miškovičová Gabriela
348
87/8640
Semanková Anna
348
35/960
Hnatková Jana
348
35/960
Vavreková Verona
348
29/1440
Zajacová Terézia
348
20/480
Kuľková Verona
348
3/480
Šimcová Anna
348
3/480
Jurčišinová Margita
348
3/480
Kotuľáková Katarína - zosnula
348
3/480
Simakaninová Mária
348
3/480
Kuľková Verona
348
60/4320
Šimcová Anna
348
60/4320
Jurčišinová Margita
348
60/4320
Kotuľáková Katarína - zosnula
348
60/4320
Marszalková Helena
348
119/1440
Gravecová Erika
348
15/480
Kunc Ladislav
348
87/8640
Surgentová Verona
348
87/4320

20

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

3 335,00
83,37
83,37
83,37
194,54
83,37
194,54
161,19
80,59
291,81
291,81
161,19
333,50
50,02
50,02
50,02
50,02
50,02
111,16
111,16
111,16
111,16
661,44
250,12
80,59
161,19

Salasovičová Mária
Tkáčová Marta

348
348
17958
m2

35/1440
35/480

23
23

194,54
583,62
Spolu na výkup
413.034 €

Plnenie: Zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách na výkup pozemkov pod cyklochodníkom boli zaslané dňa 9.6.2017.
VI. Zmena nájomnej zmluvy.
7. BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu nájomnej zmluvy zo dňa 10.5.2005 o prenájme energetických zariadení
Mesta Bardejov, kde sa upravuje cena nájmu na rok 2017 podľa článku V. vo výške 412 000 €. Z toho:
a) pevná časť nájmu 230 000 €
b) pohyblivá časť nájmu 182 000 €, ktorá je spätne investovaná do tepelného hospodárstva v zmysle čl. VI. bod 1
nájomnej zmluvy.
Plnenie: Dodatok č. 21 pre rok 2017 k Nájomnej zmluve zo dňa 10.5.2005 uzatvorený dňa 1.6.2017.

Ing. Ján Mochnacký
vedúci oddelenia
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