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

► A. PRIJATÉ UZNESENIA č. 1/2021-M zo dňa 23.3.2021
č. 2/2021-48/2021 zo dňa 25.3.2021
č. 49/2021-56/2021 zo dňa 20.5.2021

Počet prijatých
uznesení

56

Splnené

Plnia sa

40

- uzn. č. 21/2021 - chyba v číslovaní

10

Zrušené
Bez
vyhodnotenia

5

0

Nesplnené

0

U Z N E S E N I E č. 5/2021
k bodu Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Hlavnému kontrolórovi pôsobiacemu vo funkcii v roku 2019 odmenu vo výške 15 % zo súčtu mesačných
platov vyplatených za rok 2019.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia. Odmena bola vyplatená v najblížšom výplatnom termíne.
U Z N E S E N I E č. 6/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 1 - predaj nehnuteľností v areáli bývalého JAS -u, ul.
Duklianska

MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj pozemku parc. C KN 3803/16 o výmere 488 m2, evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov do
podielového spoluvlastníctva Adamovi Novákovi – ADAM, Dlhý rad 30, 085 01 Bardejov, Spoločnosti ALFA
PRO CONCEPT s.r.o., Duklianska 4340, 085 01 Bardejov, Františkovi Kopačkovi, Mihaľov 92, 085 01
Bardejov, Ing. Vladislavovi Arendačovi, Komenského 7, 085 01 Bardejov, a to každému v rovnakom podiele
po 1/10, za cenu podľa znaleckého posudku č. 7/2021 zo dňa 15.3.2021 vo výške 27,89 € / 1 m2 + 10 %.
Mesto Bardejov bude vlastníkom v podiele 6/10.
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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zabezpečenie prístupu k
nehnuteľnostiam v ich vlastníctve a možnosť podieľať sa na údržbe a zveľaďovaní cesty.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 10.3.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 7/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 2 - predaj nehnuteľnosti - Pavol Marcinov, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predaj pozemku parc. C KN 5122/8, trvalý trávny porast o výmere 108 m2, evidovanej na LV č. 6279 na ul.
Pod Vinbargom v k.ú. Bardejov pre - Pavol Marcinov, Kellerova 12, Bardejov za cenu podľa znaleckého
posudku č. 8/2021 zo dňa 16.3.2021 vo výške 23,77 € / 1 m2 + 10 %.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/b , sa jedná o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 8/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 3 - majetkoprávne vysporiadanie pozemkov - ulica Tehelná v
k. ú. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov - ulica Tehelná v k. ú. Bardejov podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
návrhy zmlúv zaslané, požiadané kupujúcimi o zníženie kúpnej ceny
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U Z N E S E N I E č. 9/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 4 - predaj nehnuteľností - Ducár Vladimír a manž. Emília,
Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predaj pozemku parc. C KN 2070/111 o výmere 22 m2, LV č. 6279 na ul. Sv. Jakuba v k.ú. Bardejov pre Ducár Vladimír a manž. Emília, Komenského 20, Bardejov za cenu podľa znaleckého posudku č. 10/2021 zo
dňa 15.3.2021 vo výške 31,06 € / 1 m2 + 10 %.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 4, ods. 10/b, sa jedná o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
kúpna zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 10/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 5 - prenájom nehnuteľností - vyhlásenie OVS - objekt
Štvorhrannej bašty, ul. Rhodyho, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom objektu Štvorhrannej bašty č.s. 3105 na parc. C KN 1077,
zapísanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov. Najnižšia požadovaná výška nájomného je stanovená podľa
Smernice primátora mesta č. 22/2014 na určenie minimálnej výšky cien za nájom nebytových priestorov v
Meste Bardejov, lokalita č. 2, t.j. 5.345,00 € ročne. Podmienky obchodnej verejnej súťaže: ponúkaná cena
nájmu – 75 %, účel využitia – 25 %.
Zodpovedný:
Plnenie:
vyhlásená obchodná verejná súťaž na 10.06.2021
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V plnení

U Z N E S E N I E č. 11/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 6 - zámena nehnuteľností
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Zámenu pozemkov v k.ú. Bardejov pre - Ing. Mgr. Ľuboš Smelý, Hurbanova 652/2, Bardejov takto:
Mesto Bardejov je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Bardejov, obci
Bardejov, v katastrálnom území Bardejov, zapísaných na :
LV č. 15749 - parcela E KN 2469/2, orná pôda o výmere 1046 m2
LV č. 11832 - parcela E KN 2471/2, orná pôda o výmere 484 m2
parcela E KN 2467/2, orná pôda o výmere 966 m2
Na základe Geometrického plánu č. 36513032-6/2020 zo dňa 25.08.2020, vyhotovený Ing. Rudolfom
Stanekom, autorizačne overeným Ing. Rudolfom Stanekom, sa zmenilo označenie a výmera parciel
zapísaných na LV č. 15749, LV č. 11832 a LV č. 780 a to tak, že vznikli nové parcely.
Z parcely E KN č. 2469/2, orná pôda o výmere 1046 m2 vzniknú:
parcela C KN 4886/418, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 111 m2
parcela C KN 4886/419, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 227 m2
parcela C KN 4886/420, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138 m2
parcela C KN 4886/421, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 138 m2
z ktorých predmetom budúcej Zámennej zmluvy by boli :
parcela C KN č. 4886/418, zast. plocha a nádvorie o výmere 111 m2
parcela C KN č. 4886/419, zast. plocha a nádvorie o výmere 227 m2
Z parcely E KN č. 2471/2, orná pôda o výmere 484 m2 vzniknú:
parcela C KN č. 4886/424, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2
parcela C KN č. 4886/430, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2
parcela C KN č. 4886/431, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2
parcela C KN č. 4886/432, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2
z ktorých predmetom budúcej Zámennej zmluvy by bola :
parcela C KN č. 4886/424, zastavaná plocha a nádvorie 67 m2
Z parcely E KN č. 2467/2, orná pôda o výmere 966 m2 vzniknú:
parcela C KN č. 4886/422, trvalý trávny porast o výmere 285 m2
parcela C KN č. 4886/421, trvalý trávny porast o výmere 299 m2
parcela C KN č. 4886/429, trvalý trávny porast o výmere 320 m2
z ktorých predmetom budúcej Zámennej zmluvy by boli :
parcela C KN č. 4886/422, trvalý trávny porast o výmere 285 m2
parcela C KN č. 4886/429, trvalý trávny porast o výmere 320 m2
Žiadateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Bardejov na LV č. 780, a to:
parcela E KN č. 2466/12, orná pôda o výmere 426 m2
parcela C KN č. 2466/13, orná pôda o výmere 461 m2
Na základe Geometrického plánu č. 36513032-6/2020 zo dňa 25.08.2020, vyhotovený Ing. Rudolfom
Stanekom, autorizačne overeným Ing. Rudolfom Stanekom, sa zmenilo označenie a výmera parciel
zapísaných na LV č. 15749, LV č. 11832 a LV č. 780, a to tak, že vznikli nové parcely.
z parcely E KN č. 2466/12, orná pôda o výmere 426 m2 vzniknú:
parcela C KN č. 4886/428, trvalý trávny porast o výmere 38 m2
z parcely E KN č. 2466/13, orná pôda o výmere 461 m2 vzniknú:
parcela C KN č. 4886/423, trvalý trávny porast o výmere 34 m2
z ktorých predmetom budúcej Zámennej zmluvy by boli obe novovzniknuté parcely.
Žiadateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú Bardejov
LV č. 780, a to:
Parcela C KN 4886/183, trvalý trávny porast o výmere 27 m2
Parcela C KN 4886/184, trvalý trávny porast o výmere 2 m2
z ktorých predmetom budúcej Zámennej zmluvy by boli obe parcely.
LV č. 16006, a to:
Parcela C KN 4886/78, orná pôda o výmere 96 m2
z ktorých predmetom budúcej Zámennej zmluvy by bola vyššie uvedená parcela.
a zároveň je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Bardejov LV č. 12157, a to:
parcela C KN 3322/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 m2
parcela C KN 3353/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 346 m2
LV č. 15751, a to:
Parcela C KN 4886/327, trvalý trávny porast o výmere 65 m2
parcela C KN 4886/344, trvalý trávny porast o výmere 82 m2
parcela C KN 4886/382, trvalý trávny porast o výmere 24 m2
parcela C KN 4886/409, trvalý trávny porast o výmere 54 m2
z ktorých predmetom budúcej Zámennej zmluvy by boli všetky uvedené parcely.
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z ktorých predmetom budúcej Zámennej zmluvy by boli všetky uvedené parcely.
Za rozdiel vo výmerách bude doplatené podľa znaleckých posudkov.
Všeobecná hodnota pozemkov na ul. Ťačevská vo vlastníctve Ing. Mgr. Ľuboša Smelého, Hurbanova 652/2,
085 01 Bardejov, podľa znaleckého posudku č. 105/2020 zo dňa 9.12.2020 je vo výške 21,46 € / 1 m2 + 10
%.
Všeobecná hodnota pozemkov na ul. Ťačevská vo vlastníctve Mesta Bardejov podľa znaleckého posudku č.
105/2020 zo dňa 9.12.2020 je vo výške 23,84 € / 1 m2 + 10 %.
Všeobecná hodnota pozemkov na ul. Gróner vo vlastníctve Ing. Mgr. Ľuboša Smelého, Hurbanova 652/2,
085 01 Bardejov, podľa znaleckého posudku č. 106/2020 zo dňa 9.12.2020 je vo výške 17,57 € / 1 m2 + 10
%.
Znalecké posudky vypracoval Ing. Miroslav Lissý, Mokroluh 48, 086 01 Rokytov.
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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne
usporiadanie vlastníckych vzťahov v danej lokalite, zlepšenie prístupu ku kotolni vo vlastníctve mesta a
vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod prístupovou komunikáciou na Gróneri.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené neschválenie
U Z N E S E N I E č. 12/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 7 - zámena nehnuteľností - SVP, š. p.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zámenu pozemkov v k.ú. Bardejov pre Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. , Radničné námestie 8, 965
55 Banská Štiavnica, IČO: 36 022 047, odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice za účelom
majetkovoprávneho vysporiadania investičnej akcie „cyklolávka – lávka pre peších a cyklistov“, takto:
Na základe GO plánu č. 36494429-73/2020 zo dňa 25.2.2021, podľa ktorého z parc. C KN 4279/30
evidovanej na LV č. 3565 - vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55
Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, je vytvorená nová parc. C KN
4279/54 o výmere 2326 m2, vodná plocha, a parc. C KN 4279/55 o výmere 2848 m2, vodná plocha, v k.ú.
Bardejov (Topľa).
Podľa vypracovaného GO plánu č. 37119192-25/2021 bola z parc. C KN 4272/2 evidovaná na LV č. 6279 a z
parcely E KN 5670/3 evidovanej na LV č. 11832 vo vlastníctve Mesta Bardejov odčlenená novovytvorená
parc. C KN 4272/61 o výmere 14379 m2, vodná plocha, parc. C KN 4272/2 o výmere 29861 m2, vodná
plocha, parc. C KN 4272/5 o výmere 2417 m2, vodná plocha, v k.ú. Bardejov (Brežník).
Tieto parcely sa zamieňajú tak, že Mesto Bardejov sa stane výlučným vlastníkom pozemku parc. C KN
4279/54 o výmere 2326 m2, vodná plocha, a parc. C KN 4279/55 o výmere 2848 m2, vodná plocha, v k.ú.
Bardejov (Topľa).
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica, Odštepný závod
Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice, sa stane výlučným vlastníkom pozemku parc. C KN 4272/61 o
výmere 14379 m2, vodná plocha, parc. C KN 4272/2 o výmere 29861 m2, vodná plocha, parc. C KN 4272/5 o
výmere 2417 m2, vodná plocha, v k.ú. Bardejov (Brežník).
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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne
usporiadanie užívaných pozemkov.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 10.3.2021 na
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
zaslaný výpis z uznesenia, čaká sa na schválenie v SVP, š.p.
U Z N E S E N I E č. 13/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 8 - zámena pozemkov JZ obchvat
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zámenu pozemkov za účelom majetkovoprávneho usporiadania cestnej siete po realizácii stavby ,, I/77
Bardejov, juhozápadný obchvat“ v k.ú. Bardejov podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:
Plnenie:
zaslané uznesenie o schválení, čaká sa na schválenie v SSC
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V plnení

U Z N E S E N I E č. 14/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 9 - zriadenie odplatného vecného bremena - Ing. Vladimír
Sobek a manž. Ing. Lenka Sobeková, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zriadenie vecného bremena pre Ing. Vladimír Sobek a manž. Ing. Lenka Sobeková, B. S. Timravy 15, 085 01
Bardejov na časti pozemku parc. C KN 99/7 evidovanom na LV č. 1393 vo vlastníctve Mesta Bardejov v k.ú.
Bardejovská Nová Ves, za účelom „Preložky STL plynovodu“, k napojeniu RD postaveného na parc. C KN
99/99, LV č. 1668, na distribučný plynovod pre Ing. Vladimíra Sobeka a manž. Ing. Lenku Sobekovú, B. S.
Timravy 15, 085 01 Bardejov. Vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú odplatu stanovenú znaleckým
posudkom č. 11/2021 zo dňa 15.3.2021 vo výške 2,13 € / 1 m2.
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 – zriadenie vecného bremena za
jednorázovu odplatu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie
pripojovacieho plynovodu za účelom napojenia rodinného domu na distribučný plynovod.
Tento zámer zriadenia vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa
10.3.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 15/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 10 - zriadenie vecného bremena - Mgr. Michaela Lenková a
Marián Lenk, Bardejovské Kúpele
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zriadenie vecného bremena pre Mgr. Michaela Lenková a Marián Lenk, Bardejovské Kúpele 1970/ 5, 086 31
Bardejovské Kúpele na časti pozemku parc. C KN 99/7 evidovanom na LV č. 1393 vo vlastníctve Mesta
Bardejov v k.ú. Bardejovská Nová Ves, za účelom „Preložky STL plynovodu“, k napojeniu RD postaveného
na parc. C KN 99/98, LV č. 1387, na distribučný plynovod pre Mgr. Michaelu Lenkovú a Mariána Lenka,
Bardejovské Kúpele 1970/5, 086 31 Bardejovské Kúpele. Vecné bremeno bude zriadené za jednorazovú
odplatu stanovenú znaleckým posudkom č. 12/2021 zo dňa 15.3.2021 vo výške 2,13 € / 1 m2.
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 – zriadenie vecného bremena za
jednorazovú odplatu z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie
pripojovacieho plynovodu za účelom napojenia rodinného domu na distribučný plynovod.Tento zámer
zriadenia vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa 10.3.2021
na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 16/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 11 - zmena a doplnenie uznesení MsZ - uzn. MsZ č. 109/2020
zo ďňa 1. 10. 2020
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č. 109/2020 zo dňa 1.10.2020:
- zámenu pozemkov medzi zmluvnými stranami: Mestom Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01
Bardejov, IČO: 321 842 a Branislavom Lazorom a Annou Lazorovou r. Čamákovou, Ťačevská 3463/43,
Bardejov, za účelom vysporiadania pozemkov po výstavbe polyfunkčného domu LA-CARNE na ul. Mlynská v
k.ú. Bardejov.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
zmluva pripravená, čaká sa na vyčistenie LV zo strany Lazorovcov

5 / 19

U Z N E S E N I E č. 17/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 12 - zmena a doplnenie uznesení MsZ - uzn. MsZ č. 31/2018 zo
dňa 20. 6. 2018
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Doplnenie uznesenia MsZ č. 31/2018 zo dňa 20.6.2018, príloha č.1, bod A.VII.-27 v súvislosti s realizáciou
stavby „REVITALIZÁCIA NÁBREŽIA RIEKY TOPĽA a Úpravy vedení v súvislosti so stavbou Revitalizácia
nábrežia rieky Topľa v Bardejove, Severná časť 1. etapa“ a to o zriadenie vecného bremena na parc. C KN
1610/9 evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
zaslané uznesenie s požiadavkou o predloženie návrhu zmluvy
U Z N E S E N I E č. 18/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 13 - zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 49/2018 - M zo dňa
23. 7. 2018
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Doplnenie uznesenia z MsZ č. 49/2018-M zo dňa 23.07.2018, bod A.IV.-4, v súvislosti s realizáciou stavby
„Úpravy vedení so stavbou Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove, Severná časť 1. etapa“,
Rekonštrukcie letného mestského kúpaliska v Bardejove – 1.etapa, a to o zriadenie bezodplatného vecného
bremena na parcely: C KN 1474/15 – LV č. 6279; C KN 1618/107 – LV č. 6279; C KN 4261/1 – LV č. 11832;
C KN 4262/36 – LV č. 6279; C KN 4279/26 – LV č. 11832; C KN 4279/46 – LV č. 11832 v k.ú. Bardejov.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
zaslané uznesenie s požiadavkou o predloženie návrhu zmluvy
U Z N E S E N I E č. 19/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 14 - zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 101/2020 zo dňa 1.
10. 2020
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č. 101/2020 zo dňa 1.10.2020: predaj pozemku parc. E KN 5627/3 o
výmere 41 m2 , kultúra pozemku – vodná plocha, evidovaného na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov do
podielového spoluvlastníctva tak, ako sú spoluvlastníci evidovaní na LV č. 985:
- Mokroluská Viktória rod. Mokroluská, Slovenská 1539/16, 085 01 Bardejov, v podiele 2/10,
- Kubeková Anna rod. Mokroluská, Komenského 567/30, 085 01 Bardejov, v podiele 2/10,
- Mokroluský Ján, Nový sad 920/8, 085 01 Bardejov, v podiele 2/10,
- Dančišinová Marta rod. Mokroluská, A. Svianteka 1626/1, 085 001 Bardejov, v podiele 2/10,
- Soroková Magdaléna rod. Mokroluská, A. Svianteka 2562/24, 085 01 Bardejov, v podiele 2/10.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
zmluva uzatvorená
U Z N E S E N I E č. 20/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 15 a bod 16 - Štefan Miko, Andrej Miko
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013, v prílohe č. 1, bod A.II.-11 – zmena
nájomcu v nájomnej zmluve.
15. 16. zmenu a doplnenie uznesenia MsZ č. 57/2013 zo dňa 26.9.2013, v prílohe č. 1, v bode A.II.-11 a to
zmenu nájomcu v nájomnej zmluve z Andreja Miku, Poštárka 2633/114, 085 01 Bardejov, na nového
nájomcu: Štefan Miko, Poštárka 2633/114, 085 01 Bardejov. P. Štefan Miko je samostatne zárobkovo činnou
osobou – živnostníkom: Štefan Miko – Večierka, IČO: 53298951, Poštárka 2633/114, 085 01 Bardejov.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
zmluva pripravená k podpisu doposiaľ nepodpísaná zo strany nájomcu
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U Z N E S E N I E č. 21/2021
CHYBA V ČÍSLOVANÍ MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A/
priložené v dokumente
CHYBA V ČÍSLOVANÍ
Zodpovedný:
Plnenie:
U Z N E S E N I E č. 22/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 17 - zmena výmery v prenájme nebytových priestorov v
objekte MHPP Bardejov, Bardejov pre DLK BJ, s. r. o.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu (navýšenie) výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov - pre spoločnosť
DLK BJ s r.o., Duklianska 1434, 085 01 Bardejov, ktorá podľa Dodatku č. 2 k Zmluve o nájme nebytových
priestorov ma v prenájme nebytový priestor:
2 NP (1 poschodie) o celkovej výmere 1 518 m2 z toho:
- výrobné priestory o výmere 1004 m2
- kancelárske priestory o výmere 52 m2
- skladové priestory o výmere 142 m2
- sociálne priestory o výmere 275 m2
- spoločenské priestory o výmere 45 m2
Vyššie uvedené výmery prenajatých priestorov sa budú meniť a budú znieť:
2 NP (1 poschodie) o celkovej výmere 1 543,87 m2 z toho:
- výrobné priestory o výmere 1004 m2
- kancelárske priestory o výmere 52 m2
- skladové priestory o výmere 167,87 m2
- sociálne priestory o výmere 275 m2
- spoločenské priestory o výmere 45 m2
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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je zvýšenie zamestnanosti
v meste Bardejov.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zmena výmery v prenájme jednotlivých nebytových
priestorov bola zverejnená dňa 10.3.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
dodatok k NZ podpísaný
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 23/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 18 - zmena výmery v prenájme nebytových priestorov v
objekte MHPP Bardejov, Bardejov pre GOTANA, s. r. o.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu (navýšenie) výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov – pre spoločnosť
GOTANA s. r. o., ktorá podľa Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov ma v prenájme
nebytový priestor:
2 NP (1 poschodie) o celkovej výmere 1 522,58 m2 z toho:
- výrobné priestory o výmere 1000 m2
- kancelárske priestory o výmere 152,31 m2
- skladové priestory o výmere 142,95 m2
- sociálne priestory o výmere 267,34 m2
- spoločné priestory o výmere 45, 85 m2
- chodba o výmere 14,13 m2
4 NP(3. poschodie) o celkovej výmere 166,31 m2 z toho:
- kancelárske priestory 102,01 m2
- sociálne priestory 50,12 m2
- kuchynka 14,18 m2
Vyššie uvedené výmery prenajatých priestorov sa budú meniť a budú znieť:
2 NP (1 poschodie) o celkovej výmere 2 279,80 m2 z toho:
- výrobné priestory o výmere 1 587 m2
- kancelárske priestory o výmere 152,31 m2
- skladové priestory o výmere 152,82 m2
- sociálne priestory o výmere 281,84 m2
- spoločné priestory o výmere 91,70 m2
- chodba o výmere 14,13 m2
4 NP(3. poschodie) o celkovej výmere 166,31 m2 z toho:
- kancelárske priestory 102,01 m2
- sociálne priestory 50,12 m2
- kuchynka 14,18 m2
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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je zvýšenie zamestnanosti
v meste Bardejov.Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zmena výmery v prenájme
jednotlivých nebytových priestorov bola zverejnená dňa 10.3.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej
stránke mesta.

Zodpovedný:
Plnenie:
dodatok k NZ podpísaný
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 24/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 19 - zmena výmery v prenájme nebytových priestorov v
objekte MHPP Bardejov- Trim Leader, a. s.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu (zníženie) výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov – pre spoločnosť Trim
Leader a.s., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, ktorá podľa Zmluvy o nájme nebytových priestorov ma v
prenájme nebytové priestory:
3 NP (2. poschodie) o celkovej výmere 4 047,29 m2 z toho:
- výrobné priestory 2 990,44 m2
- kancelárske priestory o výmere 103,72 m2
- skladové priestory o výmere 252 m2
- sociálne priestory o výmere 547,92 m2
- spoločné priestory o výmere 153,21 m2
2 NP (1. poschodie) o celkovej výmere 657,22 m2 z toho:
- výrobné priestory o výmere 587 m2
- skladové priestory o výmere 9,87 m2
- sociálne priestory o výmere 14,50 m2
- spoločné priestory o výmere 45,85 m2
1 NP (prízemie) o celkovej výmere 656,96 m2 z toho:
- sladové priestory o výmere 173 m2
- koridor o výmere 288,92 m2
- miestnosť s bránou pre bočné nakladanie o výmere 96,54 m2
- miestnosť pri koridore o výmere 98,50m2
Vyššie uvedené výmery prenajatých priestorov sa budú meniť a budú znieť:
1 NP (prízemie) o celkovej výmere 783,86 m2 z toho:
- sladové priestory o výmere 173 m2
- koridor o výmere 288,92 m2
- miestnosť s bránou pre bočné nakladanie o výmere 96,54 m2
- miestnosť pri koridore o výmere 98,50 m2
3 NP (2. poschodie) o celkovej výmere 4 047,29 m2 z toho:
- výrobné priestory 2 990,44 m2
- kancelárske priestory o výmere 103,72 m2
- skladové priestory o výmere 252 m2
- sociálne priestory o výmere 547,92 m2
- spoločné priestory o výmere 153,21 m2
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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je zvýšenie zamestnanosti
v meste Bardejov.Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zmena výmery v prenájme
jednotlivých nebytových priestorov bola zverejnená dňa 10.3.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej
stránke mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
dodatok k NZ podpísaný
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 25/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 20 - zmena výmery v prenájme nebytových priestorov v
objekte MHPP Bardejov - spoločnosť Tlačiareň Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu (zníženie) výmery v prenájme nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov – pre spoločnosť
Tlačiareň Bardejov s. r. o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, ktorá podľa Zmluvy o nájme nebytových
priestorov ma v prenájme nebytové priestory:
1 NP (prízemie) o celkovej výmere 3 343,20 m2 z toho:
- výrobné priestory 2 584,96 m2
- kancelárske priestory o výmere 24,62 m2
- skladové priestory o výmere 281,55 m2
- sociálne priestory o výmere 307,04 m2
- spoločenské priestory o výmere 145,03 m2
Vyššie uvedené výmery prenajatých priestorov sa budú meniť a budú znieť:
1 NP (prízemie) o celkovej výmere 3 275,46 m2 z toho:
- výrobné priestory 2 584,96 m2
- kancelárske priestory o výmere 24,62 m2
- skladové priestory o výmere 213,81 m2
- sociálne priestory o výmere 307,04 m2
- spoločenské priestory o výmere 145,03 m2
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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je zvýšenie zamestnanosti
v meste Bardejov.Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zmena výmery v prenájme
jednotlivých nebytových priestorov bola zverejnená dňa 10.3.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej
stránke mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
dodatok k NZ podpísaný
U Z N E S E N I E č. 26/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 21 - prenájom nebytových priestorov - NOEZON, s. r. o.
Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu výmery na prenájom nebytových priestorov v HPP v objekte MHPP Bardejov pre spoločnosť NOEZON
s r.o., Partizánska 2850, Bardejov po spoločnosti Trim Leader s r.o. od 01.09.2021 a to:
3 NP (2. poschodie) o celkovej výmere 4 047,29 m2 z toho:
- výrobné priestory 2 990,44 m2
- kancelárske priestory o výmere 103,72 m2
- skladové priestory o výmere 252 m2
- sociálne priestory o výmere 547,92 m2
- spoločné priestory o výmere 153,21 m2
4 NP (3. poschodie) o celkovej výmere 164,54 m2 z toho:
- kancelárske priestory o výmere 98,06 m2
- sociálne priestory o výmere 16,32 m2
- chodba 30,15 m2
- kuchynka 20,01 m2
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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je zvýšenie zamestnanosti
v meste Bardejov.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta – zmena výmery v prenájme jednotlivých nebytových
priestorov bola zverejnená dňa 10.3.2021 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
zmluva bude podpísaná po skončení nájmu spol. Trim Leader, a.s.
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U Z N E S E N I E č. 27/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 22 - ukončenie nájomnej zmluvy dohodou - Irena Oroszová,
Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Ukončenie nájomnej zmluvy č. 75/2015 zo dňa 03.11.2015 - Irena Oroszová, Komenského 44, 085 01
Bardejov pri polyfunkčnom dome na ul. Nám. SNP 2,085 01 Bardejov uzatvorenej na prenájom časti
pozemku parc. C KN 970 a parc. C KN 976/1 v k.ú. Bardejov dohodou s úhradou alikvotnej časti nájomného
za r. 2021.
Zodpovedný:

V plnení

Plnenie:
dododa pripravená k podpisu
U Z N E S E N I E č. 28/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 23 - zníženie nájomného za prenájom pozemkov pod
zrealizovanými oplôtkami na umiestnenie kontajnerov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zníženie nájomného za prenájom pozemkov za účelom umiestnenia kontajnerov na komunálny a separovaný
zber odpadkov z ročného nájomného vo výške 2,50 € na ročné nájomné vo výške 1,00 € od 1.1.2022 v
nájomných zmluvách uzatvorených medzi Mestom Bardejov, Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov a:
1. Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu Pod papierňou 66, 67, 68 v Bardejove, v
zastúpení spoločnosťou SPRAVBYT, s.r.o., Bardejov, IČO: 31 683 061 – Nájomná zmluva uzatvorená pod
číslom Majet. 6000/2019Bu, č.z.: 53/2020 na prenájom časti pozemkov parc. C KN 6531/1 a 6531/2 o výmere
25 m2 pre obytný blok D v k.ú. Bardejov.
2. BYTY, s.r.o., Bardejov , Ťačevská 24, 085 01 Bardejov, IČO: 36 481 696 – Nájomná zmluva uzatvorená
pod číslom Majet. 3359/2012, č.z.: 70/2012 na prenájom časti pozemku z parc. C KN 2070/30 o výmere cca
25 m2 pre blok A-10 v k.ú. Bardejov.
3. BYTY, s.r.o., Bardejov, Ťačevská 24, 085 01 Bardejov, IČO: 36 481 696 – Nájomná zmluva uzatvorená
pod číslom Majet. 2551/2015, č.z.: 59/2015 na prenájom časti pozemku z parc. C KN 2070/37 o výmere cca
25 m2 pre blok A-8 v k.ú. Bardejov.
4. BYTY, s.r.o., Bardejov, Ťačevská 24, 085 01 Bardejov, IČO: 36 481 696 – Nájomná zmluva uzatvorená
pod číslom Majet. 98/2020Bu, č.z.: 51/2020 na prenájom časti pozemku z parc. C KN 2070/81 o výmere cca
25 m2 pre blok K-11 v k.ú. Bardejov.
5. BYTY, s.r.o., Bardejov, Ťačevská 24, 085 01 Bardejov, IČO: 36 481 696 – Nájomná zmluva uzatvorená
pod číslom Majet. 98/2020Bu-I., č.z.: 52/2020 na prenájom časti pozemku z parc. C KN 2070/61 o výmere
cca 25 m2 pre blok K-8 v k.ú. Bardejov.
6. BYTY, s.r.o., Bardejov, Ťačevská 24, 085 01 Bardejov, IČO: 36 481 696 – Nájomná zmluva uzatvorená
pod číslom Majet. 98/2020Bu., č.z.: 50/2020 na prenájom časti pozemku z parc. C KN 1972/10 a C KN
1972/1 o výmere cca 25 m2 pre blok K-6 v k.ú. Bardejov.
7. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu ul. Ťačevská 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 v
Bardejove, v zastúpení spoločnosťou SPRAVBYT, s.r.o., Bardejov, IČO: 31 683 061 – Nájomná zmluva
uzatvorená pod číslom Majet. 3081/2020Bu, č.z.: 11/2021 na prenájom časti pozemkov parc. C KN 2070/147,
C KN 2070/148 a C KN 2070/83 o výmere cca 25 m2 pre blok D/9 v k.ú. Bardejov.
Zodpovedný:
Plnenie:
nájomné za rok 2022 a nasledujúce bude znížené

11 / 19

Splnené

U Z N E S E N I E č. 29/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 24 - odpustenie nájomného
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Odpustenie platenia nájmu pre Ivana Popjaková, Kurov 141, 086 04 Kružlov, IČO: 441549988 za prenájom
nebytových priestorov v budove „Severnej bašty“ č.s. 3129 na parc. C KN 991 na ul. Dlhý rad v Bardejove vo
výmere podlahovej plochy 195,45 m2 a časti pozemku parc. C KN 976/1 o výmere cca 120 m2, od doby
uzatvorenia nájomnej zmluvy do doby skončenia povinnosti mať uzatvorenú prevádzku kvôli COVID-19.
Na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže dňa 18.01.2021 podpísala nájomnú zmluvu na prenájom
nebytových priestorov v budove „Severnej bašty“ za účelom zriadenia multifunkčného priestoru pre kultúrne
aktivity spojené s poskytovaním občerstvenia a zriadenia letnej terasy, za nájomné vo výške 47.000,00 €
ročne, pričom mesačný nájom je 3.917,- €. Zníženie nájomného MsZ odporúča riešiť po skončení pandémie
COVID-19.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
do otvorenia prevádky nebude vyrubovaný nájom
U Z N E S E N I E č. 30/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 25,26,27,28 - zverenie ukončených investičných akcií do
užívania spoločnosti Bardbyt, s.r. o.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zverenie ukončených investičných akcií do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov, IČO: 36 476 633
takto:
Ukončená investičná stavba: „Výmena okien v radových a bytových domoch - sídlisko Poštárka, Bardejov“.
25. zverenie ukončenej investičnej akcie „Výmena okien v radových a bytových domoch - sídlisko Poštárka,
Bardejov“ v hodnote 750,- € do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476
633.
Ukončená investičná stavba: „Rekonštrukcia kancelárie – podkrovie, MsÚ Bardejov“.
26. zverenie ukončenej investičnej akcie „Rekonštrukcia kancelárie – podkrovie, MsÚ Bardejov“ v hodnote
15.679,- € do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 633.
Ukončená investičná stavba: „Výmena dverí pohostinstvo Beseda, Dlhý rad, Bardejov“.
27. zverenie ukončenej investičnej akcie „Výmena dverí pohostinstvo Beseda, Dlhý rad, Bardejov“ v hodnote
925,- € do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 633.
Ukončená investičná stavba: „Obnova 2. poschodia RN 16 MsÚ Bardejov“.
28. zverenie ukončenej investičnej akcie „Obnova 2. poschodia RN 16 MsÚ Bardejov“ v hodnote 10.020,86
€ do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 633.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
uznesenie zaslané Bardbytu
U Z N E S E N I E č. 31/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 29 - zverenie ukončených investičných akcií do užívania
spoločnosti Bardterm, s. r. o.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zverenie ukončenej investičnej akcie do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO:
36 476 277.
Ukončená investičná akcia: „Pripojenie nového odberného miesta na odber tepla pre firmu SCOMA, a.s.“.
29. zverenie ukončenej investičnej akcie „Pripojenie nového odberného miesta na odber tepla pre firmu
SCOMA, a.s.“ v hodnote 36.648,- € do nájmu spoločnosti BARDTERM, s.r.o., ul. Moyzesova 7, Bardejov,
IČO: 36 476 277.
Zodpovedný:
Plnenie:
uznesenie zaslané
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 32/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 30, 31, 32, 33 - zverenie ukončených inv. akcií do správy m. p.
Bapos
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zverenie ukončených investičných akcií do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. Bardejov,
ul. Štefánikova 786, Bardejov podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
uznesenie zaslané
U Z N E S E N I E č. 33/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 34 - Mestská polícia, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Upustenie od vymáhania pohľadávky pre Mestská polícia Bardejov, Hurbanova 34, 085 01 Bardejov v súlade
s článkom 15, ods. 4 – Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Bardejov, ktorá vznikla
neuhradením faktúry č. 9016900072 zo dňa 19.08.2009 na základe Zmluvy č. 38/PCO/06 o poskytovaní
služieb ochrany objektu.
Pohľadávka za Mestskú políciu Bardejov:
- JAS EXPORT a.s., Dukelská 14, 085 01 Bardejov 602,40 €. Pohľadávka prihlásená do konkurzného
konania 08.02.2010 – JUDr. Stanislav Oravec, Hlavná 19, 080 01 Prešov.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
uznesenie zaslané
U Z N E S E N I E č. 34/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 35 - Mestský úrad, odd. správy majetku
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Upustenie od vymáhania pohľadávok pre Mestský úrad Bardejov - oddelenie správy majetku podľa prílohy č.
1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
vzaté na vedomie
U Z N E S E N I E č. 35/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 36 - Lenka Šuťaáková, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj nehnuteľností pre:
Lenka Šuťáková, Gorlická 12, 085 01 Bardejov
-predaj pozemku parc. E KN 4070 evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov z dôvodu, že uvedená časť
mestského pozemku môže byť využitá na rekreačno-oddychové účely.
Zodpovedný:
Plnenie:
oznámené
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 36/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 37 - Ing. Viliam Potanovič, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj časti pozemku z parc. C KN 1332/1 o výmere cca 26 m2, evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov do
doby kolaudácie stavby: “Dopravné napojenie 2J areálu na ulicu Mikulovskú“ pre Ing. Viliam Potanovič,
Mikulovská 14, 085 01 Bardejov .
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené
U Z N E S E N I E č. 37/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 38 - Ing. Peter Choma, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj pozemkov pre Ing. Peter Choma, S. Chalupku 2768/2, 085 01 Bardejov a to parc.: C KN 5255/2,
výmera 48 m2, druh pozemku - ostatná plocha, C KN 5255/43, výmera 143 m2, druh pozemku – ostatná
plocha a C KN 6284/11, výmera 21 m2, druh pozemku – trvalý trávnatý porast, evidovaných na LV č. 11832 v
k.ú. Bardejov z dôvodu potreby týchto pozemkov na komunikačné prepojenie sídliska Tehelná a sídliska
Moliterka a zriadeniu komunikácie pre sídlisko Moliterka III.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené
U Z N E S E N I E č. 38/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 39 - Michal Grešš, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Predaj pozemku pre Michal Grešš, A. Svianteka 12, 085 01 Bardejov parc. C KN 5122/8 o výmere 108 m2,
LV č. 6279 v k.ú. Bardejov z dôvodu dotyku na parc. C KN 5200, ktorej vlastníkom je Pavol Marcinov,
Odpredajom parcely C KN 5122/8 sa zabráni prístupu na jeho pozemok.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené
U Z N E S E N I E č. 39/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 40 - PaedDr. Anton Blajsko, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Zámenu pozemkov - PaedDr. Anton Blajsko, predseda Záhradkárskej osady Mihaľov - Juh, Pod papierňou
37, 08501 Bardejov vo vlastníctve fyzických osôb a to parc. E KN 3090/4 o výmere 2240 m2, lesný pozemok,
evidovaný na LV č. 1887 a parc. E KN 3090/3 o výmere 1874 m2 lesný pozemok, evidovaný na LV č. 9592,
za časť pozemku parc. E KN 2625/1, kultúra pozemku – lesný pozemok, evidovaného na LV č. 16106 vo
vlastníctve Mesta Bardejov. Lesný pozemok sa podľa zákona nesmie drobiť pod 5000 m2.
Zodpovedný:
Plnenie:
oznámené
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 40/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 41 - SCOMA, a. s. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Zámenu pozemkov a odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta - SCOMA, a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov
- parc. C KN 3810/1 o výmere 3114 m2, zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 9636 a parc. C KN 3810/65 o
výmere 280 m2, zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 9536, za kúpnu cenu 29,00 € / 1 m2, do vlastníctva
Mesta Bardejov.
- zámenu pozemkov parc. C KN 3810/1 o výmere 3114 m2, zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 9636 a
parc. C KN 3810/65 o výmere 280 m2, zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 9536, za pozemok parc. C KN
3698/1 o výmere 11350 m2, zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 6279 (lokalita Tehelňa).
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené
U Z N E S E N I E č. 41/2021
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 42 - Anna Zámborská, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
neschvaľuje
Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Annou Zamborskou, Lesná 9, Bardejovská Nová Ves – prenajímateľom
a Mestom Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov, IČO: 321 842 – nájomcom, na nájom pozemkov
parc. E KN 1822/1, orná pôda, vo výmere 204 m2 a parcela E KN 1822/2, orná pôda vo výmere 252 m2,
evidovaných na LV č. 1077 v k.ú. Bardejovská Nová Ves, za nájomné vo výške 41,50 € mesačne.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
oznámené
U Z N E S E N I E č. 42/2021
k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 takto:
- Adam Prokopovič, Duklianska 10, Bardejov - prenájom nebytových priestorov - Radničné námestie 2 suterén
- spol. CHOPER, s. r. o., Sv. Cyrila a Metoda 50/64, 075 01 Nový Ruskov - prenájom nebytových priestorov Radničné námestie 20-21
- W-STAVOB, s.r. o., Dlhý rad 34, Bardejov - prenájom nebytových priestorov - Dlhý rad 1,
- MC SPORT, s. r. o., Majerová 302/15, 086 14 Hažlín - prenájom nebytových priestorov - Dlhý rad A/1, číslo
23
- RAKY stav, s. r. o. Raslavice - prenájom nebytových priestorov - Slovenská 6 - prízemie
- Mgr. Eva Čegiňová, DDS Služby Bardejov, s. r. o. Kurov - prenájom nebytových priestorov - Dlhý rad 16, m.
č. 12
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
viď príloha č.1 k plneniu uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 43/2021
k bodu Návrh Záverečného účtu mesta a finačného usporiadania za rok 2020 a Odborné stanovisko hl.
kontrolóra mesta k ZÚ mesta za rok 2020
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/
schvaľuje
Celoročné hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2020 bez výhrad.
Zodpovedný:
Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 43/2021
B.2/

schvaľuje
Záverečný účet mesta za rok 2020 podľa príloh 1 až 18.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.3/

schvaľuje
Prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 057 131,47 Eur.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.4/

schvaľuje
Prebytok kapitálového rozpočtu vo výške 371 786,98 Eur.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.5/

schvaľuje
Prebytok finančných operácií vo výške 1 226 035,78 Eur.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.6/

schvaľuje
Prebytok rozpočtu mesta za rok 2020 vo výške 2 428 918,45 Eur.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.7/

schvaľuje
Nevyčerpané účelovo určené prostriedky vo výške 2 517 007,85 Eur.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
B.8/

schvaľuje
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane finančných operácií vo výške 3 654 954,23 Eur.
Zodpovedný:
Plnenie:
Schválené bez pripomienok.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 43/2021
B.9/

schvaľuje
Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 1 137 946,38 Eur 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 1 137 946,38 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 2020 podľa prílohy č. 18/1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2020 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. 44/2021
k bodu Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
I. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 podľa prílohy č.
1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
I. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 premietnutá do
účtovníctva mesta a RO podľa prílohy č. 1.
U Z N E S E N I E č. 45/2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekt: "Rekonštrukcia mestskej športovej
haly v Bardejove" v rámci výzvy Fondu na podporu športu"
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu v rámci výzvy č. 2020/001 pre
projekt s názvom "Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove", ktorého ciele sú v súlade s platným
programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť o poskytnutie príspevku bola predložená dňa 30.03.2021.
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 2 058 132,08,-- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia
dotácie.
Zodpovedný:
Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 45/2021
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
U Z N E S E N I E č. 46/2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekt: " Príprava PD cyklotrás v meste
Bardejov v súlade s Kostrovou sieťou PSK" v rámci výzvy PSK - Výzva pre región pre rok 2021
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom " Príprava PD cyklotrás v meste Bardejov v
súlade s Kostrovou sieťou PSK" v rámci Programu 1 výzvy Prešovského samosprávneho kraja - Výzva pre
región pre rok 2021.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť bola predložená na PSK dňa 29.03.2021.
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 30 % t. j. 19 044,-- EUR z celkového rozpočtu projektu 63
480,-- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
U Z N E S E N I E č. 47/2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekt: " Rekonštrukcia mestskej športovej
haly v Bardejove"
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie pre projekt s názvom "Rekonštrukcia mestskej športovej haly v
Bardejove" v rámci Programu 3 výzvy Prešovského samosprávneho kraja - Výzva pre región pre rok 2021.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť o poskytnutie dotácie bola predložená na PSK dňa 29.03.2021.
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 2 258 132,08,-- EUR v súlade s podmienkami poskytnutia
dotácie.
Zodpovedný:
Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 47/2021
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Zodpovedný:
Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 49/2021 - M
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 1 - zverenie ukončenej inv. akcie do správy ZŠ B. Krpelca
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zverenie ukončenej investičnej akcie do správy Základnej škole Bartolomeja Krpelca podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
zverené
U Z N E S E N I E č. 50/2021 - M
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 2 - zverenie ukončenej inv. akcie do správy Bardbyt, s. r. o.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zverenie ukončenej investičnej akcie do užívania spoločnosti Bardbyt, s. r. o. Bardejov podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
zverené
U Z N E S E N I E č. 51/2021 - M
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 3 - zverenie ukončenej inv. akcie do správy ZŠ Nám. arm. gen.
L. Svobodu
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zverenie ukončenej investičnej akcie do správy Základnej škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov
podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
zverené
U Z N E S E N I E č. 52/2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt - Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku
Družba v meste Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu "Regenerácia
vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov" realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť o NFP bola predložená dňa 28.05.2021.
A.2/

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

Splnené

Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 %, t. j. 63
179,18 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu 1 263 583,42 EUR.
Zodpovedný:
Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 52/2021
A.4/

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

Splnené

Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
U Z N E S E N I E č. 53/2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt - Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku
Vinbarg - Etapa II
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu "Regenerácia
vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II" realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO4-SC431-2021-65, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným
programom rozvoja mesta.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Žiadosť o NFP predložená dňa 28.05.2021.
A.2/

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

Splnené

Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 %, t. j. 51
555,26 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu 1 031 105,13 EUR.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
A.4/

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

Splnené

Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
U Z N E S E N I E č. 54/2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt - Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta
Bardejov - tretia etapa
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom "Realizácia vodozádržných
opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa" v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62,
ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja mesta a platným územným plánom mesta.
Zodpovedný:
Plnenie:
Žiadosť o NFP bola predložená dňa 27.04.2021.
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Splnené

U Z N E S E N I E č. 54/2021
A.2/

schvaľuje
Zabezpečenie povinného spolufinancovania projetku vo výške 5 %, t. j.
17 489,49 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu, ktoré sú stanovené vo výške 349 789,84 EUR.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
A.3/

schvaľuje
Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie
projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Splnené schválením uznesenia MsZ.
U Z N E S E N I E č. 55/2021
k bodu Návrh zmeny plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2021
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmenu plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2021 podľa prílohy č. 1.
Zodpovedný:

Splnené

Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
U Z N E S E N I E č. 56/2021
k bodu Návrh zmien a doplnkov Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/
schvaľuje
Zmeny a doplnky Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove.
Zodpovedný:
Plnenie:
Plnenie v znení uznesenia.
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Splnené

3/
Príloha č.1
Plnenie uznesenia MsZ č. 42/2021 zo dňa 25.3.2021
(nájom nehnuteľného majetku mesta)
Správca: BARDBYT, s. r. o.

P.č.

Typ
(nájom,
podnájom)

Lokalita

Celková
výmera

Cena v
€/m2/rok

Nájomca

Účel
podnájmu

Plnenie
uznesenia

1.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie 2 –
suterén

63,60 m²

prevádzka
21,58,- ostatné
priestory 13,28,-

Adam Prokopovič,
Duklianska 10,
085 01 Bardejov

Chov rybičiek

Zmluva
č.1155/21
od 1.1.2021

2.

Nájom
nebytových
priestrov

Radničné
námestie
20-21,
suterén

199,48 m²

16 ,- €/ m²/rok
bez DPH

CHOFER s.r.o.,
Sv.Cyrila a
Metoda 50/64, 075
01 Nový Ruskov

služby v oblasti
gastronómie

Zmluva č.
1158/21
od 1.2.2021

sklad 36,5,výlevka, hyg.
zariadenie,
chlad. box za
19,92,pohostinstvo,
kancelária,
klenoty 82,98,-

W-STAVOB
s.r.o., konateľ
Vincent Lenárt,
Dlhý rad 34
Bardejov

118,43 m²

119 €/ m²/rok
bez DPH

MC SPORT s.r.o.,
Majerová 302/15,
086 14 Hažlín

Predajňa textilu

Zmluva
č. 1162/21
od 1.4.2021

136,47 m²

predajňa 37,61-,
sklad 30,77,ostatné priestory
17,09,-

RAKY stav, s.r.o.
Hlavná 387/87,
086 41 Raslavice

predaj plastových,
hliníkových okien,
podlahových
krytín,
bezpečnostných a
interiérových dverí

Zmluva
č. 1161/21
od 1.4.2021

21,60 m²

kancelária 29,87
podiel na spol.
priestoroch
13,28

Mgr. Eva
Čegiňová, DDS
Služby Bardejov
s.r.o. 086 04
Kurov 211

Kancelária

Zmluva
č. 1164/21
od 1.5.2021

3.

4.

Nájom
nebytových
priestrov

Nájom
nebytových
priestrov

5.

Nájom
nebytových
priestrov

6.

Nájom
nebytových
priestrov

Dlhý rad 1

Dlhý rad
A/1 číslo 23

Slovenská 6
- prízemie

Okresný
úrad – Dlhý
rad 16

150,72 m²

Pohostinstvo,
klenoty

Zmluva
č. 1160/21
od 1.3.2021

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobo
voľný nebytový priestor).
2. Výberové konanie 8.1.2021
3. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 82/2011 zo dňa 22.9.2011 v
bode č. 4 ( nájomný vzťah pokračuje v nezmennej činnosti – preberá dcéra, manžel, otec...)
4. Výberové konanie 4.2.2021
5. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 74/2014 zo dňa 25.9.2014 v
bode č.1 (pokračovanie prenájmu NP za rovnakých podmienok aké mal predchádzajúci
nájomca).
6. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobo
voľný nebytový priestor).

1

4/
Príloha č. 2

Prehľad nesplnených uznesení MsZ za rok 2020
V zmysle Čl. XI. bod 3/ Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Bardejove hlavný
kontrolór predkladá všetky nesplnené uznesenia za predchádzajúci rok (viď tabuľka).

Počet prijatých uznesení
za rok 2020

Počet nesplnených
uznesení

207

0

Z celkového počtu 207 prijatých uznesení MsZ v roku 2020 nesplnené uznesenia nie sú evidované,
20 uznesení ostalo v plnení.
Uznesenia, ktoré ostali v plnení:
Nositeľ úlohy: oddelenie správy majetku
- MsZ konané dňa 14.5.2020 - nakladanie s majetkom mesta: uzn. č. 29/2020, č. 31/2020, č. 33/2020,
č. 34/2020, č. 36/2020, č. 37/2020, č. 40/2020
- MsZ (mimoriadne) konané dňa 18.6.2020 - Nakladanie s majetkom mesta: uzn. č.74/2020-M,
- MsZ konané dňa 1.10.2020 - nakladanie s majetkom mesta: uzn. č. 101/2020, č. 104/2020, č.
109/2020, č. 121/2020, č. 122/2020,
- MsZ konané dňa 17.12.2020 - Nakladanie s majetkom mesta: uzn. č. 170/2020, č. 173/2020 č.
181/2020, č. 182/2020, č. 184/2020, č. 185/2020
Nositeľ úlohy: oddelenie výstavby
- MsZ (mimoriadne) konané dňa 25.2.2020 - Návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 3/2020 zo dňa
23.1.2020 a Návrh na schválenie investičného zámeru „Nájomné byty nižšieho štandardu - 16 bytov
a techn. vybavenosť k nájomným bytom - sídlisko Poštárka“: uzn. č. 6/2020-M

V Bardejove dňa 7.6.2021

Ing. Miloš Mikula
hlavný kontrolór mesta

