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

► A. PRIJATÉ UZNESENIA č. 41-68/2017 zo dňa 22.6.2017 - riadne
č. 69-70/2017 zo dňa 25.7.2017 - mimoriadne

Počet prijatých
uznesení

30

Splnené

20

Plnia sa

3

Bez
Nesplnené
vyhodnotenia

7

0

U Z N E S E N I E č. 41/2017
k bodu Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka na uvoľnený mandát poslanca MsZ v
Bardejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
C.1/
volí
Ing. Štefana Ellera ako poslanca MsZ do funkcií: člena finančnej komisie MsZ v Bardejove, člena komisie
výstavby a územného rozvoja mesta a jeho častí MsZ v Bardejove, člena - náhradíka komisie pre
prešetrovanie sťažností MsZ v Bardejove.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Výpis uznesenia odovzdaný sekretárom komisií.
D.1/

deleguje
Ing. Štefana Ellera ako zástupcu mesta za člena Rady školy ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Výpis uznesenia odovzdaný na riaditeľstvo ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1.
U Z N E S E N I E č. 44/2017
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
A. II. - predaj nehnuteľností pod bodom 2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. III. - prenájom nehnuteľností pod bodom 3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, prenájom plynovej
prípojky v objekte SOS Bardejovské Kúpele pre spoločnosti SPP - distribúcia, a. s., Rozvojová 6, Košice,
pod bodom 4,
A. IV. - prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele pod bodmi 5, 6 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
A. V. - prenájom nehnuteľností za znížené nájomné pod bodom 7 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
súhlasí s vypustením textu: 570 hodín na atletickú dráhu, čl. III., bod 1/h a súhlasí so zmenou poskytovania
finančnej dotácie z výšky 160.000,00 € na 220.000,00 € ročne pod bodom 8,
A. VI. - zámenu nehnuteľností pod bodmi 9,10 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. VII. - zriadenie vecného bremena pod bodom 11 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. VIII. - odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov pod bodmi 12, 13, 14, 15,
A. IX. - zníženie kúpnej ceny pozemku pod bodom 16 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. X. - zmenu obchodného mena pod bodom 17,
A. XI. - vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie a z majetku mesta pod bodmi 18, 19,
A. XII. - zaradanie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy
Bardejovskému podniku služieb Bapos, m. p. Bardejov, pod bodom 20,
A. XIII. - zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do užívania spol.
Bardbyt, s. r. o., Moyzesova 7, Bardejov, pod bodom 21,
A. XIV. - zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. Bardejov pod bodom 22,
A. XV. - zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy ZŠ sídl.
Vinbarg, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov pod bodom 23,
A. XVI. - zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy
Bardejovskému podniku služieb Bapos, m. p., ul. Štefánikova 786, Bardejov, pod bodom 24.
Zodpovedný:

V plnení

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

schvaľuje
Prenájom časti mestských pozemkov firme Rengl Slovensko za účelom zriadenia výlepných plôch v meste
Bardejov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Zmluva je podpísaná a momentálne prebieha realizácia zmluvy zo strany firmy Rengl ohľadom zriadenia
vylepných plôch v meste.
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U Z N E S E N I E č. 44/2017
B.1/

neschvaľuje
Predaj nehnuteľností pod bodmi 25, 26, 27, 28, 29.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
D.1/

ruší
V uznesení mestského zastupiteľstva č. 83/2016 zo dňa 8. 12. 2016, v prílohe č. 1/a, bod XI. - 20, bod I. - 1
predloženého Návrhu nakladania s majetkom mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 45/2017
k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Za Bardbyt: viď príloha k plneniu uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 47/2017
k bodu Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácii na rok 2017 podľa prílohy č.
1.
Zodpovedný:

Splnené

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

schvaľuje
Prijatie úveru ako návratného zdroja financovania vo výške maximálne 2 000 000,-- € na financovanie
investičných aktivít mesta, grantov a projektov.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
Bola vymenovaná komisia na vyhodnotenie indikatívnych úverových ponúk bánk.
A.3/

schvaľuje
Vystavenie biankozmenky ako zabezpečenie úveru vo výške maximálne 2 000 000,-- €.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
Bola vymenovaná komisia na vyhodnotenie indikatívnych úverových ponúk bánk.
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U Z N E S E N I E č. 49/2017
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. Bardejov na rok 2017 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 50/2017
Návrh zmeny rozpočtu spol. Bardterm, s. r. o. na rok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu rozpočtu na rok 2017 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. Bardejov podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 51/2017
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP - Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových
kompetencií žiakov - ZŠ B. Krpelca Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania
kľúčových kompetencií žiakov" pre ZŠ B. Krpelca, Bardejov v rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom
mesta a platným programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.4/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 52/2017
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP - Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Vybudovanie knižnice na ZŠ Komenského 23, Bardejov"
pre ZŠ, Komenského 23, Bardejov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy:
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnernie v znení uznesenia
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.4/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
U Z N E S E N I E č. 53/2017
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP - Projekt - rekonštrukcia odborných učební pre ZŠ s MŠ Pod
Papierňou, Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Projekt - rekonštrukcia odborných učební" pre ZŠ s MŠ,
Pod Papierňou 1, Bardejov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy:
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 53/2017
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.4/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
U Z N E S E N I E č. 54/2017
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP - projekt - Technikou k pracovným návykom pre ZŠ s MŠ Pod
Vinbargom 1, Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Technikou k pracovným návykom" pre ZŠ s MŠ Pod
Vinbargom 1, Bardejov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy:
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.4/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 55/2017
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP - projekt - Hranice môjho jazyka sú hranice môjho sveta, pre ZŠ
Nám. arm. gen. L. Svobodu
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Hranice môjho jazyka sú hranice môjho sveta" pre ZŠ,
Nám. arm. gen. L. Svobodu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy:
IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.4/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
U Z N E S E N I E č. 56/2017
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP - projekt - Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom
modernej učebne BIO-CH pre žiakov ZŠ Wolkerova v Bardejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Zatraktívnenie vyučovacieho procesu prostredníctvom
modernej učebne BIO - CH pre žiakov ZŠ Wolkerova v Bardejove " pre ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 56/2017
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške NFP v súlade s
podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.4/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
U Z N E S E N I E č. 57/2017
k bodu Návrh na schválenie žiadostí o NFP - zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej
budovy Dlhý rad č.16 v Bardejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán za účelom realizácie
projektu s názvom „Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý rad č. 16 v
Bardejove“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja
mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 28. 6. 2017

Plnenie:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bola predložená dňa 27.06.2017.
A.2/

schvaľuje
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.3/

schvaľuje
Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1
243 739,00 EUR čo predstavuje 62 086,95 EUR (t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov), ako aj výšku
neoprávnených výdavkov o ktorú môže byť znížená výška celkových oprávnených výdavkov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.4/

schvaľuje
kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 58/2017
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP - zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca v Bardejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán za účelom realizácie
projektu s názvom „Zníženie energetických nákladov ZUŠ Michala Vileca v Bardejove“ realizovaného v rámci
výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a
platným programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 28. 6. 2017

Plnenie:
Žiadosť o NFP bola predložená dňa 28.06.2017.
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.3/

schvaľuje
Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov vo výške 1
257 887,97 EUR čo predstavuje 62 894,40 EUR (t.j. 5 % z celkových oprávnených výdavkov), ako aj výšku
neoprávnených výdavkov o ktorú môže byť znížená výška celkových oprávnených výdavkov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.4/

schvaľuje
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 59/2017
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP - regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Regenerácia
vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg“ realizovaného v rámci výzvy s kódom
IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť o NFP bola predložená dňa 30.06.2017.
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
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Splnené

Termín: 30. 6. 2017

U Z N E S E N I E č. 59/2017
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 40 000 EUR (5
% z oprávnených výdavkov projektu) t.j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (800
000 EUR) a poskytnutého NFP (760 000 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.4/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 60/2017
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP - revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov
mieru v Bardejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Revitalizácia
vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru v Bardejove“ realizovaného v rámci výzvy s kódom
IROP-PO4-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Termín: 30. 6. 2017

Plnenie:
Žiadosť o NFP bola predložená dňa 30.06.2017.
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 40 000 EUR (5
% z oprávnených výdavkov projektu) t.j. vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu (800
000 EUR) a poskytnutého NFP (760 000 EUR) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
A.4/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 61/2017
k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov - zmena č. 37
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schvaľuje
Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č. 37.
Zodpovedný:

Splnené

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

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 172/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu Mesta Bardejov, zmena č. 37 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 prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov, zmena č. 37.
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. 37 vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta najmenej na 30 dní,
- zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov, zmena č. 37 a zaslanie jednej sady Okresnému úradu
Prešov - odboru výstavby a bytovej politiky,
- zabezpečiť označenie textovej časti ÚPN M Bardejov, zmena č. 37, 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. 37 a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho doručiť
na Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Uznesenie splnené v súlade s textom uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 62/2017
k bodu Návrh na zriadenie Mestských detských jaslí a VZN o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do
troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zriaďovaciu listinu Mestských detských jaslí podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:
Plnenie:
Zriaďovacia listina platná od 01.08.2017
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 62/2017
A.2/

schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 173/2017 o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti
do troch rokov veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
VZN zverejnené a účinné od. 01.08.2017
U Z N E S E N I E č. 63/2017
k bodu Program prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre mesto Bardejov na roky 2017 - 2020
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
schvaľuje
A.1/
Program prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti pre mesto Bardejov na roky 2017 - 2020.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 67/2017
k bodu Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plenenie v znení uznesenia. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schválený bez pripomienok.
U Z N E S E N I E č. 68/2017
k bodu Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na II. polrok 2017
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Plán zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Bardejove na II. polrok 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. 69/2017 - 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. - súhlas so zmenou nájomcu nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku Bardejov a súhlas so
zriadením sídla novovznikajúcej dcérskej spoločnosti,
A. II. - prenájom plynárenského zariadenia v Hnedom priemyselnom parku, ul. Duklianska, Bardejov
A. III. - odkúpenie "Technickej, projektovej a realizačnej dokumentácie fotovoltaického strešného systému",
A. IV. - odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/
U Z N E S E N I E č. 70/2017 - M
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP - rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ, Pod Papierňou, Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov za účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia
telocvične ZŠ s MŠ, Pod Papierňou, Bardejov" v rámci výzvy na predloženie žiadosti o poskytnutie finačných
prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške najmenej 25 %
z poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvom.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia
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Splnené

Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 45/2017 zo dňa 22.6.2017
(nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1)
Správca: BARDBYT, s. r. o.
Typ
Celková
(nájom,
Lokalita
P.č.
výmera
podnájom)
1.

Nájom
nebytových
priestrov

2.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad 16

Dlhý rad 16

33, 90 m2

25,80m²

Cena v
€/m2/rok

Nájomca

29,87,kancelária, spol.
priestory 13,28,-

ALBAGEO s.r.o.
Alexander Baran,
Na Stebníčku
619/43,086 33
Zborov

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

MV SR, Centrum
podpory Prešov,
Štúrova 7

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

Jakub Babej,
Kukorelliho 21,
085 01 Bardejov,
Dávid Belunek,
Nám. arm. gen.
Svobodu 13,
085 01 Bardejov

70,-

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

3.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad 16

4.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 39

5.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 39

40,12 m²

6.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 39

83,38m²

7.

Nájom
nebytových
priestrov

Kino
Žriedlo,
Bardejovské
kúpele

8.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad 16
– OÚ stará
budova

9.

Nájom
nebytových
priestrov

Stöcklova
11
poschodie

10.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad 16

22,08 m²

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

11.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad 16

17,39 m²

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

21,61m²

2

45,57 m

200,- € mesačne
21,58,kaderníctvo,
spol. priestory
13,28,-

Mgr. Dušan
Skladaný,
Timravina 3, 811
01 Bratislava
Jaroslava Kanská –
SAJM, Pálenica
1797/7, 085 01
Bardejov

45,-

Eva Kundrová,
Pod Papierňou 53,
085 01 Bardejov

18,85 m²

1 € /rok

Únia nevidiacich a
slabozrakých
Slovenska,
Sekulská 1, 842 50
Bratislava

49,24 m²

33,19,kancelária, spol.
priestory 13,28,-

EMARX, s.r.o.
Dlhý rad 1594/19,
085 01 Bardejov

36 m²

2a

Anton Mesároš –
LOGOS, Malý
Šariš 400,080 01
Prešov
MVDr. Marián
Ferko, FINMAR
s.r.o. Nábrežná 17
085 01 Bardejov

Účel
podnájmu

Plnenie
uznesenia

kancelária

Zmluva č.
1065/17 od
1.4.2017 na
neurčito

kancelária

Zmluva č.
713/07 od
1.8.2017 na
neurčito

kancelária

Zmluva č.
1067/17 od
1.5.2017 na
neurčito

predajňa

Zmluva č.
1066/17 od
1.5.2017 na
neurčito

kaviareň

Zmluva bude
podpísaná od
1.9.2017

Zmluva č.
1069/17 od
kaderníctvo
1.5.2017na
neurčito
Zmluva č.
Predajňa odevov a 1063/17 od
textilu
1.7.2017 na
neurčito

kancelária

kancelária

kancelária

kancelária

Zmluva č.
1072/17 od
1.7.2017 na
neurčito
Zmluva
č.1073/17 od
1.7.2017 na
neurčito
Zmluva č.
1070/17 od
1.7.2017 na
neurčito
Zmluva bude
podpísaná od
1.9.2017

12.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad
B/24

115,37 m²

13.

Podnájom
nebytových
priestorov

Radničné
námestie 2

53,40 m²

14.

Podnájom
nebytových
priestorov

Veterná
3719

15.

Podnájom
nebytových
priestorov
dodatok

Radničné
námestie 21

104,56,-

ALTEAS, s.r.o.
Pod Vinbargom 1,
085 01 Bardejov
Jozefa Hrabčáka ,
Malcov 284, 086
06 Malcov
ANAVIS SK
s.r.o., Slovenská
1521/5, 085 01
Bardejov

10,47 m²

Floa3 s.r.o.
Komenského 38,
085 01 Bardejov

43,60 m²

predaj
elektroinštalačného
materiálu a
ručného el. náradia

Zmluva č.
1071/17 od
1.7.2017 na
neurčito

kancelárie

Od 1.7.2017

sklad

Od 1.7.2017

ateliér

Od 1.7.2017

1.2.3. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č.53/2011 zo dňa 28.6.2011
4 . Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012
v bode č. 1
5. 6. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 74/2014 zo dňa 25.9.2014
v bode č. 1
7. Dôvod hodný osobitného zreteľa je zníženie nájomného z VK.
8. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č.53/2011 zo dňa 28.6.2011 .
9. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011 v bodoch 5,6,7,8,
(dlhodobo voľný nebytový priestor).
10. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č.53/2011 zo dňa 28.6.2011
12. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012 v bode 2
(nástupníctvo právneho vzťahu.)

2a

3/
Príloha k plneniu uzn. MsZ č. 44/2017 zo dňa 22.6.2017 (príl. č. 1) a uzn. MsZ č.
69/2017-M zo dňa 25.7.2017 (príl. č. 1)
Plnenie: Uznesenie MsZ č. 44/2017 zo dňa 22.6.2017 (príloha č. 1)
I. Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva.
1. Zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva pod bodom 20, prílohy č. 1/a, uznesenia č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove ruší bod A. XI.-20, v prílohe č. 1/a, uznesenia č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016.
(Týmto uznesením MsZ bolo schválené prijatie daru od Ľudevíta Školeka a manž. Danky Školekovej, Gorlická
583/6, Bardejov, a to časti parcely C KN 4925/38 vo výmere cca 128 m2, pod nespevnenou prístupovou cestou
v záhradkárskej osade „Strelnica“ do vlastníctva mesta formou daru. Uvedená časť pozemku priamo susedí s pozemkom
parc. E KN 3420/1 evidovanou na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, ktorá slúži ako nespevnená prístupová cesta. K uzatvoreniu
Darovacej zmluvy nedošlo z dôvodu predloženia nového GO plánu č. 33530386-13/2017 na oddelenie p. č. 6372/2, 6372/3,
4925/55 zo strany žiadateľa).
Plnenie: Uznesenie zrušené.
A. Schvaľuje.
II. Predaj nehnuteľností.
2. František Šiba, Štúrova 351/12, Zborov a KMN – SLOVAKIA INTERNATIONAL, spol. s r. o., so sídlom
Duklianska 17, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odpredaj spoluvlastníckeho podielu vo výške 950/12060 na parc. C KN
3800/103 vo výmere 491 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovaného pod B/4 na LV č. 15115 v k.ú. Bardejov, do
spoluvlastníctva Františkovi Šibovi a KMN – SLOVAKIA INTERNATIONAL, spol. s r.o., každému rovnakým dielom, čiže
v podiele 475/12060 Františkovi Šibovi, Štúrova 351/12, Zborov a v podiele 475/12060 firme KMN – SLOVAKIA
INTERNATIONAL, spol. s r.o., Duklianska 17, Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 21/2017 zo dňa 12.6.2017
vo výške 1.160,00 € + 10 %, t.j. 1.276,00 €.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 6.6.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 25. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Dňa 08.09.2017 zaslaný návrh zmluvy na podpis kupujúcim.
III. Prenájom nehnuteľností.
3. SPRAVBYT, s.r.o., Hurbanova 18, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti pozemku z parc. C KN 1982 vo výmere cca 24 m2,
evidovaného na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, na dobu neurčitú za nájomné stanovené podľa znaleckého posudku č. 20/2017
zo dňa 9.6.2017 vo výške 2,928 € / 1 m2 ročne, za účelom vybudovania uzamykateľného oplôtku pre kontajnerové nádoby.
Požadovaný pozemok o rozmeroch 6 x 4 m sa nachádza 6 m od štítovej steny bytového domu G-2, Wolkerova 4, 5,
6, Bardejov medzi chodníkom a cestnou komunikáciou.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 6.6.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 24. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom pozemku schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Na rokovanie mestského zastupiteľstva 19.9.2017 predložený návrh na zmenu uznesenia MsZ vo výške ceny za
prenájom pozemku – 1 €.
4. Prenájom plynovej prípojky STL D 32 – 12,30 bm v objekte SOS Bardejovské Kúpele pre spoločnosť SPP –
distribúcia, a.s. Rozvojová 6, Košice.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom plynovej prípojky STL D 32 – 12,30 bm, pre kaviareň „Kleopatra“
a plynovej prípojky STL D 32 – 12,30 bm, pre „kozmetický salón Lady“, v objekte SOS Bardejovské Kúpele, za nájomné vo
výške 1,00 € za jednu plynovú prípojku, spolu 2,00 €.
(Z dôvodu ukončenia Zmluvy o prevádzkovaní, údržbe a opravách plynárenského zariadenia s prevádzkovateľom –
Jozefom Jurkaninom – JURGAS, ul. Kacvinského 3, 085 01 Bardejov, predkladáme návrh na jeho prenájom spoločnosti SPP
– distribúcia, a.s. Rozvojová 6, Košice. Jedna sa o plynovú prípojku STL D 32 – 12,30 bm, pre kaviareň „Kleopatra“ a
plynovú prípojku STL D 32 – 12,30 bm, pre „kozmetický salón Lady“, v objekte SOS Bardejovské Kúpele. Predmetné
plynárenské zariadenia ( PZ ) zrealizovala na základe zmluvy o dielo č. 10/2004 a č. 11/2004 zo dňa 16.9.2004 firma Jozef
Jurkanin – JURGAS, ktorá v súčasnosti ukončuje svoju činnosť, pričom jej nástupca nemá oprávnenie na túto činnosť. Cena
zariadení podľa zmluvy bola spolu 158 270,00 SK s DPH, t.j. 5.253,60 €.
V súčasnosti SPP - distribúcia, a.s. vysporiadava PZ budované cudzím investorom iba na základe zmluvy o nájme
za 1,00 €, prípadne na základe darovacej zmluvy. Oddelenie SM preto navrhuje prenájom STL prípojok podľa podmienok
SPP – distribúcia, čím budú v budúcnosti zabezpečené všetky zákonné podmienky vlastníka PZ, t. j. ich údržba,
prevádzkovanie a oprava).

1

Plnenie: Dňa 18.7.2017 boli kompletné podklady na predmetné plynové prípojky osobne odovzdané na SPP – distribúcia,
a.s. Košice. Následne SPP – distribúcia, a.s. Košice dňa 26.7.2017 písomne oznámila, že takéto zariadenia už neprenajíma
a uvedenú záležitosť je potrebné riešiť zmluvou o pripojení (starostlivosť). Z uvedeného dôvodu je prijaté uznesenie
bezpredmetné a je potrebné ho zrušiť.
IV. Prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele.
5. Marta Desiatniková, bytom ul. Allendeho 78, 059 51 Matejovce
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele za
nájomné vo výške 33,19 €/ 1 m2 ročne, za účelom predaja spotrebného tovaru. Jedna sa o nebytové priestory bývalého
fotoateliéru, na II. NP o výmere 42,18 m2.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 6.6.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 24. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom nebytových priestorov schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Plnenie: Dňa 20.7.2017 žiadateľ zo zdravotných dôvodov požiadal o zrušenie prenájmu nebytových priestorov.
Z uvedeného dôvodu je prijaté uznesenie bezpredmetné a je potrebné ho zrušiť.
6. Slavomíra Šottová, Lipová 26, Bardejovská Nová Ves
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele, na dobu
neurčitú za nájomné vo výške 33,19 € / 1 m2 ročne, za účelom predaja konfekcie a textilných výrobkov. Jedna sa o nebytové
priestory bývalej predajne obuvi na II. NP o výmere 57,26 m2.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 6.6.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 24. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove prenájom nebytových priestorov schválilo 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.
Plnenie: Žiadateľ bol osobne informovaný o schválení nájmu na dobu neurčitú orgánmi mesta. Nová NZ bude
uzatvorená od 1.11.2017, kedy končí pôvodná zmluva na dobu určitú.
V. Prenájom nehnuteľností za znížené nájomné a zmena výšky dotácie.
7. Športový klub Partizán Bardejov – Občianske združenie, Družstevná 1, 085 01 Bardejov, IČO: 37945807 - zmena
časti nájomnej zmluvy.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje v Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.10.2014 pod číslom Majet. 515/2014,
číslo zmluvy: 63/2014, medzi správcom: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Bardejov, ul. Štefánikova 786, 085 01
Bardejov, IČO: 00 619 621, nájomcom: Športový klub Partizán Bardejov – Občianske združenie, Družstevná 1, Bardejov,
IČO: 37 945 807, vlastníkom: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, IČO: 321 842, doplnenie
predmetu nájmu - čl. II., bod 1, ktorý bude znieť:
Prenajímateľ je správcom areálu futbalového štadióna a letného kúpaliska (ďalej iba FŠ) na Družstevnej ulici
v Bardejove, ktorý je tvorený nasledujúcimi nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta zapísanými v katastri nehnuteľnosti pre
obec Bardejov a katastrálne územie Bardejov a to:
- parc. C KN 1474/11 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- 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, kultúra pozemku – ostatná plocha,
- parc. C KN 1474/6 vo výmere 1136 m2, kultúra 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,
Budova č.s. 733 na parc. C KN 1473,
vrátane akéhokoľvek príslušenstva a všetkých súčastí uvedených nehnuteľností.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu čl. V., bod 1 – Nájomné a ostatné platby, ktorý bude znieť: Výška
nájomného je stanovená dohodou zmluvných strán v sume 1.000,00 € ročne s DPH. Nájomca sa zaväzuje uhrádzať ročné
nájomné na základe faktúry vystavenej prenajímateľom a to do 14 dní od vystavenia faktúry.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta za znížené nájomné v k.ú. Bardejov, bol zverejnený
dňa 7.6.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 25. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve podpísaný dňa 30.06.2017.
8. Športový klub Partizán Bardejov – Občianske združenie, Družstevná 1, 085 01 Bardejov, IČO: 37945807 - zmena
výšky dotácie.
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Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje v Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.10.2017 pod číslom Majet. 515/2014,
číslo zmluvy: 63/2017, medzi správcom: Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p. Bardejov, ul. Štefánikova 786, 085 01
Bardejov, IČO: 00 619 621, nájomcom: Športový klub Partizán Bardejov – Občianske združenie, Družstevná 1, Bardejov,
IČO: 37 945 807, vlastníkom: Mesto Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov, IČO: 321 842,
- zmenu čl. III, v bode 1/h - v ktorom sa vypúšťa text: a 570 hodín na atletickú dráhu,
- zmenu čl. VI., bod 1 - zmenu poskytovania finančnej dotácie z výšky 160.000,00 € na 220.000,00 € ročne nájomcovi za
účelom podpory verejnoprospešných činností nájomcu.
Plnenie: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve podpísaný dňa 30.06.2017.
VI. Zámena nehnuteľností.
9. Ľudevít Školek a manž. Danka Školeková, Gorlická 583/6, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zámenu pozemkov v záhradkárskej lokalite „KIRA – SEVER“ v k.ú.
Bardejov takto:
Ľudevít Školek a manž. Danka Školeková, Gorlická 583/6, Bardejov, odovzdajú do výlučného vlastníctva
Mestu Bardejov, novovytvorenú parc. C KN 4925/55 vo výmere 134 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast. Všeobecná
hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku č. 22/2017 je 1.130,00 €.
Mesto Bardejov odovzdá do podielového spoluvlastníctva manželov novovytvorenú parc. C KN 6372/2 vo výmere
134 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, novovytvorenú parc. C KN 6372/3 vo výmere 53 m2, kultúra pozemku – ostatná
plocha, novovytvorenú parc. C KN 4925/56 vo výmere 11 m2, kultúra pozemku – orná pôda. Všeobecná hodnota
nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku č. 22/2017/1 je 1.670,00 €. Za rozdiel vo výmerách zamieňaných pozemkov
žiadatelia doplatia Mestu Bardejov.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 6.6.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 24. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zámenu nehnuteľností schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Zámenná zmluva uzatvorená dňa 14.7.2017, návrh na vklad vlastníckeho práva na Okresný úrad, Katastrálny
odbor v Bardejove podaný dňa 19.7.2017.
10. MAKOS a.s., Mičkova 31, Bardejov, IČO: 35 920 203
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje usporiadanie kúpnej ceny vo výške 45 % z ceny 166.260,95 € za
zrealizovanú stavbu „Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad“ (úsek OD Centrum – ul. Nový sad) Bardejov vo výške 89
780,90 €, ktorá bola odsúhlasená oddelením podnikateľských činností MsÚ Bardejov, formou zámeny pozemkov v k.ú.
Bardejov, a to za pozemky:
- pozemok parc. C KN 609/15 vo výmere 27 m2, kultúra pozemku – zastavané plochy, LV č. 6279,
- pozemok novovytvorená parc. C KN 5167/241 vo výmere 389 m2, kultúra pozemku – ostatná
plocha, LV č. 15025, a pozemok novovytvorená parc. C KN 5167/243 vo výmere 973 m2, kultúra
pozemku – zastavaná plocha, LV č. 6279, podľa GO plánu č. 112/2016 zo dňa 5.5.2017,
- pozemok novovytvorená parc. C KN 6522/29 vo výmere 614 m2, kultúra pozemku – zastavaná
plocha, vytvorená na základe GO plánu č. 37119192-59/2015 oddelením nehnuteľnosti z parc. C KN
6522/4 evidovanej na LV č. 6279 a časti pozemku z parc. C KN 6522/7 evidovanej na LV č. 15025,
v k.ú. Bardejov.
Celková výmera pozemkov je 2003 m2.
Cena pozemkov podľa znaleckého posudku č. 42/2016 je 86.781,98 € s tým, že Mesto Bardejov nebude rozdiel medzi
kúpnou cenou a cenou pozemkov doplácať.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 6.6.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 25. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove usporiadanie kúpnej ceny formou zámeny pozemkov schválilo 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Dňa 15.8.2017 sa uskutočnilo odovzdanie prevedených stavebných prác medzi odovzdávajúcim: MAKOS, a.s.,
Bardejov a preberajúcim Mestský úrad – oddelenie správy majetku Bardejov, a za účasti zástupcu m.p. BAPOS Bardejov.
VII. Zriadenie vecného bremena.
11. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, Košice
Fondo, s.r.o., Hurbanova 20, Bardejov, IČO: 45403040, zastúpená Marekom Kukulským, konateľom spoločnosti, ako
splnomocnená osoba na zastupovanie s VSD a.s., Košice.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na pozemky vo vlastníctve Mesta
Bardejov, parc. C KN 4979/22 – LV č. 6279, parc. E KN 3538/5 – LV č. 11832, parc. E KN 3538/9 – LV č. 11832, parc. E
KN 3538/1 – LV č. 11832, parc. E KN 5664/22 – LV č. 11832, na Štefánikovej ul. v k.ú. Bardejov, v súvislosti s realizáciou
stavby „Bardejov Štefánikova ul. IBV 9 RD – NN“, v súlade s podpísaným memorandom.
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.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zriadenie vecného bremena v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa 6.6.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 25.
týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove zriadenie vecného bremena schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
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Plnenie: Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva bol prípisom zo dňa 6.7.2017 zaslaný žiadateľovi.
VIII. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov.
12. Ing. Mária Benická, Kúpeľná 23, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. E KN 805/1 o výmere 232 m2, kultúra pozemku –
záhrada, pozemku parc. E KN 805/2 o výmere 154 m2, kultúra pozemku – záhrada, evidovaných na LV č. 11734, v k.ú.
Bardejov, do vlastníctva mesta, za kúpnu cenu stanovenú podľa znaleckého posudku po schválení finančných prostriedkov
v rozpočte mesta.
Parcela E KN 805/1 lemuje oplotenie Evanjelického cintorína na ulici Přerovská.
Parcela E KN 805/2 sa nachádza v dvornej časti za obytným blokom č.s. 939, postaveným na parc. C KN 516/2 na ul.
Přerovská.
Plnenie: Listom zo dňa 29.6.2017 oznámený výsledok rokovania mestského zastupiteľstva.
13. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie nižšie uvedených pozemkov na ul. Homolkovej v k.ú. Bardejov,
parc. :
- C KN 4869/195, výmera 159 m2, kultúra pozemku – orná pôda, LV č. 16276,
- C KN 4869/228, výmera 306 m2, kultúra pozemku – orná pôda, LV č. 9457,
- C KN 4869/390, výmera 252 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, LV č. 9906,
- C KN 4869/391, výmera 171 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, LV č. 14834,
- C KN 4869/392, výmera 170 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, LV č. 15896,
- C KN 4869/393, výmera 167 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, LV č. 12915,
a príslušných spoluvlastníckych podielov evidovaných na listoch vlastníctva, do vlastníctva mesta, za kúpnu cenu 1,66 €/m2
po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
Žiadosť o pomoc pri majetkoprávnom vysporiadaní parciel na Homolkovej ul. v Bardejove podal p. František
Harčarik, Homolkova 68, Bardejov, ktorý zastupuje vlastníkov pozemkov.
Plnenie: Návrh kúpnych zmlúv pripravený a odovzdaný p. Harčarikovi na zabezpečenie podpisov predávajúcich.
14. Ján Gmitter, Postajok 2639/19, Bardejov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. E KN 2462/7 vo výmere 24 m2, kultúra pozemku orná pôda, evidovaného na LV č. 15312 v k. ú. Bardejov, do vlastníctva Mesta Bardejov za kúpnu cenu 10,00 €/m2, po
schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Podľa územného plánu mesta je táto parcela určená na účelovú
prístupovú komunikáciu.
Plnenie: Na základe zaslanej ponuky sa dňa 4.7.2017 dostavil na oddelenie SM p. Ján Gmitter vo veci kúpnej ceny, ktorá
mu bola ponuknutá za výkup a to 10 € / 1 m2. S touto kúpnou cenou vlastník nesúhlasí, požaduje vyššiu cenu a to 740 € za
celý pozemok, čo za 1 m2 predstavuje 30,83 €.
15. Milan Gmitter. Dlhý rad 23, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie pozemku parc. E KN 1843 vo výmere 796 m2, kultúra pozemku –
orná pôda, parc. E KN 1844 vo výmere 100 m2, kultúra pozemku - orná pôda, parc. E KN 1845 vo výmere 100 m2, kultúra
pozemku - orná pôda, evidovaných na LV č. 464 v k. ú. Bardejovská Nová Ves, do vlastníctva Mesta Bardejov, za kúpnu
cenu 9,96 € / 1 m2, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Výmera parciel môže byť upresnená GO
plánom.
Plnenie: Listom zo dňa 3.7.2017 oznámený výsledok rokovania mestského zastupiteľstva.
IX. Zníženie kúpnej ceny pozemku.
16. JUDr. Andrej Liga a manželka Mgr. Anna Ligová, Oravská 7, 080 01 Prešov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zníženie kúpnej ceny o 10 % t.j. z 5,28 €/m2 na 4,80 €/m2 za predaj pozemku
novovytvorenej parcely C KN 1189/2 o výmere 236 m2 v k. ú. Dlhá Lúka.
(Uznesením MsZ č. 12/2017 zo dňa 30.3.2017 bol schválený predaj pozemku novovytvorenej parcely C KN 1189/2
o výmere 236 m2 v k. ú. Dlhá Lúka za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 25/2017 vo výške 4,80 €/m2 + 10% .
Výsledná cena bola 5,28 €/m2.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov za zníženú kúpnu cenu, bol zverejnený
dňa 6.6.2017 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti v 24. týždni.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod nehnuteľnosti za zníženú kúpnu cenu schválilo 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Prípisom zo dňa 5.9.2017 zaslaná kúpna zmluva na podpísanie.
X. Zmena obchodného mena.
17. Miroslav Micheľ, konateľ spoločnosti Kryštal s.r.o., Kutuzovova 3155/34, Bardejov,
IČO: 46 996 052
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zmenu obchodného mena spoločnosti v nájomnej zmluve z Kryštal, s.r.o.,
Kutuzovova 3155/34, Bardejov, IČO: 46996052, na Kryštal SK, s.r.o., Kutuzovova 3155/34, Bardejov, IČO: 50 802 151.
Plnenie: Dňa 17.7.2017 bola so žiadateľom uzatvorená nová NZ č. 65/2017.

XI. Vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie a z majetku mesta.
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18. Spoločnosť BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie a z majetku mesta podľa zákona
o účtovníctve. Jedna sa o vyradenie posledného predaného bytu evidovaného pod číslom: 803082 – Bardejovské Kúpele E,F,
v zostatkovej cene 7.188,68 €.
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: Dňa 29.6.2017 zaslaný prípisom výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva.
19. Spoločnosť BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje vyradenie nehnuteľného majetku z evidencie a z majetku mesta podľa zákona
o účtovníctve. Jedna sa o vyradenie posledného predaného bytu evidovaného pod číslom: 803163 – Komenského bl. K/12,
v zostatkovej cene 5.698,46 €.
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: Dňa 29.6.2017 zaslaný prípisom výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva. Dňa 16.08.2017 bolo zaslané na
spoločnosť BARDBYT, s.r.o., Bardejov rozhodnutie o vyradení nehnuteľného majetku z dôvodu predaja bytu.
XII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy Bardejovskému
podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.
20. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií zabezpečovaných oddelením
výstavby MsÚ Bardejov do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému
podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.
P.
č.

Druh, Názov
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analytické
členenie
01 07 32

St./Vinbarg Lekáreň + komunikácie pešie/92
SD/Technické vybavenie k 129 b.j.Vinbarg/2002
PD/Vinbarg II sadové úpravy/92
PD/Vinbarg II st. FC 29/92
PD/Vinbarg II st. FC 31/92
St./Vinbarg I. II. stavba/91
PD/Vinbarg komunikácie pešie bl. B8/92
PD/Vinbarg komunikácie pešie bl. B9/92
SPOLU

Evidenčná
hodnota v €
8 726,55

02 07 02
05 07 43
05 07 48
05 07 49
01 07 19
05 07 31

4 855,78
191,08
3 511,22
8 538,31
42 046,44
383,06

05 07 32

654,55
68 906,99

Plnenie: Protokol č. 11/2017 o zaradení inv. akcií do majetku mesta a zverení do správy Bardejovskému podniku služieb
BAPOS m.p. Bardejov, bol zaslaný na m.p. BAPOS Bardejov. Listom zo dňa 5.9.2017 BAPOS, m.p. Bardejov vrátil
nepodpísané protokoly za účelom upresnenia resp. doplnenia dokladov a rozčlenenia cien jednotlivých inv. akcií odd.
výstavby MsÚ Bardejov.
XIII. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do užívania spoločnosti
BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
21. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta podľa zákona
o účtovníctve a následné zverenie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
P.
Druh, Názov
Analytické
Evidenčná
č.
členenie
hodnota v €
1.
Prekládka STL - plynovod
PD
564,26
01 07 43
Kláštorská ul.
5 558,29
Stavba
4 994,03
01 07 76
2.
St./Byty RN č. 29-31 - preložka plynu
01 07 46
6 626,90
SPOLU
12 185,19
Plnenie: Ukončené investičné akcie boli protokolom č. 13/2017 zaradené do majetku mesta a zverené do užívania
spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
XIV. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spoločnosti
Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov.
22. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta podľa zákona
o účtovníctve a následné zverenie do nájmu spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov.
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P.
č.

Druh, Názov
1.

St./Reanimácia Radničného námestia - kábelové rozvody
Bardejovskej televízie

Analytické
členenie
01 07 10

Evidenčná
hodnota v €
19 107,88

Plnenie: Ukončená investičná akcia bola protokolom č. 14/2017 zaradená do majetku mesta a zverená do
spoločnosti Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov.

nájmu

XV. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy ZŠ sídl. Vinbarg, Nám.
arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov.
23. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie porealizačného zamerania základnej školy do majetku mesta
podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie do správy Základnej škole sídl. Vinbarg, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16,
Bardejov.
P.
Druh, Názov
Analytické
Evidenčná
č.
členenie
hodnota v €
1.
Porealizačné zameranie/Základná škola Vinbarg/1992
06 07 04
1 145,19

Plnenie: Ukončená investičná akcia bola protokolom č. 12/2017 zaradená do majetku mesta a zverená do správy ZŠ sídl.
Vinbarg, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov.
XVI. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy Bardejovskému
podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.
24. Odúčtovanie stavby „Bardejov, prechod ul. Kláštorská – Radničné námestie, 2. etapa“
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta podľa zákona o
účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov.
Vlastné zdroje:
Stavebné náklady:
Chodníky a spevnené plochy
33.448,63 €
Verejné osvetlenie
1.198,80 €
Odpadkový kôš 1 ks
1.176,00 €
Náklady celkom
35.823,43 €
Plnenie: Ukončená investičná akcia bola protokolom č. 10/2017 zaradená do majetku mesta a zverená do správy
Bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p. Bardejov.
B. Neschvaľuje.
I. Predaj nehnuteľností.
25. Spoločnosť EMKO Trade, s.r.o., Miškovského 3, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 990/8 vo výmere 12 m2 a časti pozemku z parc.
C KN 990/10 vo výmere 177 m2, spolu vo výmere 189 m2 na ul. Miškovského v k.ú. Bardejov, za účelom zriadenia
parkovacej plochy pre nájomníkov kancelárskych priestorov.
Plnenie: Listom zo dňa 29.6.2017 oznámený výsledok rokovania mestského zastupiteľstva.
26. Jozef Zolota, Moskovská 3, Michalovce
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 3927/3 o výmere 297 m2, kultúra pozemku –
ostatná plocha, evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov za účelom postavenia vily, ktorý sa nachádza v Bardejovských
kúpeľoch.
Plnenie: Listom zo dňa 29.6.2017 oznámený výsledok rokovania mestského zastupiteľstva.
27. KUKLA REAL, s.r.o., Duklianska 12, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. E KN 5664/34, novovytvorenej parc. C KN
4279/35 vo výmere 402 m2, kultúra pozemku – vodná plocha.
Plnenie: Listom zo dňa 29.6.2017 oznámený výsledok rokovania mestského zastupiteľstva.
28. Ľubica Sekulová, Pánska 5, Bardejov
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 1056/1 evidovaného na LV č. 1106, vo
výmere cca 125 m2 v k. ú. Dlhá Lúka, za účelom vybudovania parkoviska.
Plnenie: Listom zo dňa 29.6.2017 oznámený výsledok rokovania mestského zastupiteľstva.
29. Marek Želinský, Brezová 46, Bardejovská Nová Ves
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z parc. C KN 1655/204 a časti pozemku z parc. C KN
1655/153 na sídl. IBV v k.ú. Bardejovská Nová Ves, za účelom zriadenia prídomovej záhradky.
Plnenie: Listom zo dňa 29.6.2017 oznámený výsledok rokovania mestského zastupiteľstva.
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Plnenie: Uznesenie MsZ č. 69/2017-M zo dňa 25.7.2017 (príloha č. 1)
I. Súhlas so zmenou nájomcu nebytových priestorov v Hnedom priemyselnom parku Bardejov a súhlas so zriadením
sídla novovznikajúcej dcérskej spoločnosti.
1. Rompa CZ, s.r.o., Cukrovarská 494/39, 682 02 Vyškov, Česká republika
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí so zriadením sídla novovznikajúcej dcérskej spoločnosti Rompa SK
s.r.o. na adrese: Duklianska 1379/19, 085 01 Bardejov a zároveň súhlasí so zmenou nájomcu z Rompa CZ s.r.o.,
Cukrovarská 494/39, 682 02 Vyškov, Česká republika, na Rompa SK s.r.o., Duklianska 1379/19, 085 01 Bardejov za tých
istých podmienok.
(V súlade s uznesením MsZ č. 83/2016 zo dňa 8.12.2016, uznesením MsZ č. 12/2017 zo dňa 30.03.2017 a
s uznesením MsZ č. 31/2017 zo dňa 25.05.2017, bola dňa 26.05.2017 so spol. Rompa CZ s.r.o., ako nájomcom, podpísaná
Zmluva o nájme nebytových priestorov predmetom, ktorej sú nebytové priestory v Hnedom priemyselnom parku.
Listom zo dňa 23.06.2017 spoločnosť Rompa CZ s.r.o. požiadala o vystavenie súhlasu so zriadením sídla
novovznikajúcej dcérskej spoločnosti Rompa SK s.r.o., ktorý je potrebný pre registráciu do obchodného registra a následne
na zmenu nájomcu).
Plnenie: Písomný súhlas bol vystavený dňa 09.08.2017.
II. Prenájom plynárenského zariadenia v Hnedom priemyselnom parku, ul. Duklianska, Bardejov.
2. Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. so sídlom: Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, pre zriadenie plynovej prípojky k Hnedému priemyselnému parku.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete a Zmluvu o nájme
plynárenského zariadenia podľa vzorov predložených spol. SPP – distribúcia, a.s.
(Na základe žiadosti Mesta Bardejov o vydanie Technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete
spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, na základe ktorých bude plynofikovaný Hnedý
priemyselný park, nám bol dňa 07.06.2017 doručený návrh Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete, evidenčné č.
1000610517. Vzhľadom k tomu, že do zmluvy nie je možné zasiahnuť a pripomienkovať ju, je potrebné schváliť prenájom
nami vybudovaného plynárenského zariadenia, kde nájomcom bude SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11
Bratislava, IČO: 35 910 739, podľa predložených vzorov, za nájomné vo výške 1,00 € ročne).
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov,
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej
na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu mestským zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke,
pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je
prenájom plynárenského zariadenia na distribúciu zemného plynu do odberných miest.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 10.7.2017 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Plnenie: Zmluva bola Mestom Bardejov podpísaná a zaslaná na podpísanie spol. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy
44/b, 825 11 Bratislav.
III. Odkúpenie „Technickej, projektovej a realizačnej dokumentácie fotovoltaického strešného systému“.
3. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie „Technickej projektovej a realizačnej dokumentácie
fotovoltaického strešného systému“ od Prešovského samosprávneho kraja za kúpnu cenu 1,00 € po schválení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta.
(V súlade s výzvou OP KŽP, kód výzvy: OP KZP-PO4-SC431-2015-6 a v súlade s uznesením zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja č. 507/2017 zo dňa 11.04.2017 bola Mestu Bardejov predložená kúpna zmluva, na základe
ktorej Prešovský samosprávny kraj má odpredať Mestu Bardejov Technickú projektovú a realizačnú dokumentáciu
fotovoltaického strešného systému v obstarávacej hodnote 2.000,- €, za cenu 1,00 €, po schválení finančných prostriedkov
v rozpočte mesta).
Plnenie: Dňa 15.08.2017 bol výpis z uznesenia MsZ odovzdaný odd. výstavby k ďalšiemu konaniu.
IV. Odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva Mesta Bardejov.
4. Odkúpenie objektu „Rybárskej bašty“ s pozemkami do vlastníctva mesta.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje odkúpenie objektu Rybárskej bašty, č.s. 2718 postavenej na parc. C KN 913/3
a príľahlých pozemkov: parc. C KN 913/2 vo výmere 145 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, parc. C KN 913/3 vo
výmere 112 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, od vlastníka evidovaného na LV č. 151 v k.ú. Bardejov, do vlastníctva
Mesta Bardejov, za kúpnu cenu 56.300 €, po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Vlastníkom nehnuteľností
je SR – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, Bratislava.
Plnenie: Dňa 04.07.2017 bola kúpna zmluva zo strany Mesta Bardejov podpísaná a zaslaná na podpísanie na Pamiatkový
úrad SR.

Ing. Ján Mochnacký
vedúci oddelenia
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