Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta
Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Spoločnosť MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, IČO: 35 920 203, realizovala pre Mesto
Bardejov stavbu „Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad (úsek OD Centrum – ul. Nový sad)
Bardejov“. Na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č.z. 25/2013 P zo dňa 29.4.2014, navrhuje
finančné vysporiadanie tejto stavby vo výške 45 % z ceny 166.260,95 €, ako jedno z možných riešení
realizovať zámenu za mestské pozemky za stavbu „Rekonštrukcia chodníka ul. Dlhý rad“. K zámene
pozemkov budú vypracované znalecké posudky.
1. Pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov v k.ú. Bardejov:
- 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.

Pozemok parc. C KN 609/15 vedľa OD Centrum v k.ú. Bardejov.
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Pozemky parc. C KN 5167/241 a parc. C KN 5167/243 na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov.
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Novovytvorená parc. C KN 6522/29 vo výmere 614 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
na sídl. Družba v k.ú. Bardejov.
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Nakoľko tieto pozemky sa nachádzajú pri nákupných strediskách spoločnosti MAKOS, a.s. Bardejov,
plánujú na nich vytvoriť ďalšie parkovacie miesta pre zákazníkov.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je usporiadanie
kúpnej ceny vo výške 45 % z ceny 166.260,95 €, formou zámeny pozemkov v k.ú. Bardejov, na
základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, č.z. 25/2013 P zo dňa 29.4.2014.
Nadobúdatelia: MAKOS, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, IČO: 35 920 203
a Mesto Bardejov, IČO: 321842.
Tento zámer prevodu nehnuteľností - usporiadanie kúpnej ceny vo výške 45 % z ceny 166.260,95 €,
formou zámeny pozemkov v k.ú. Bardejov, na základe Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, č.z. 25/2013
zo dňa 29.4.2014, sa zverejňuje dňom 6.6.2017.
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov
rokovať na svojom zasadnutí dňa 22.6.2017.

bude

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove

Bližšie informácie poskytne:
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku
Ing. Mochnacký, Beňová, tel. 054/4862 141, 054/4862 142

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
Vyvesené dňa:
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