
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: 
 
1. Pozemok  parc. C KN 282/15  vo výmere 26 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, evidovaná 
na LV č. 6279 vo vlastníctve Mesta Bardejov,  v k.ú. Bardejov.   
 
Zámena pozemku parc. C KN 282/15 vo výmere 26 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, 
evidovaného  na LV č. 6279, ktorý sa nachádza pod objektom Hotela ARTIN na ul. Fučíkovej v k.ú. 
Bardejov, za časť pozemku z parc. C KN 855/1 vo výmere cca 24 m2, kultúra pozemku – zastavaná 
plocha, evidovaného na LV č. 897 v k.ú. Bardejov. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. 
Zámena pozemkov bude podľa znaleckých posudkov. 
 

 
 
2. Časť pozemku z parc. C KN 855/1 vo výmere cca  12 – 15 m2, kultúra pozemku – zastavaná 
plocha, evidovaná na LV č. 897 vo vlastníctve spoločnosti ARTIN, spol. s r.o., Radničné námestie 
č. 6, 085 01  Bardejov, v k.ú. Bardejov. 
 

 
 



 
Dôvodom  prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkoprávne 
dovysporiadanie pozemku pod objektom Hotela ARTIN, ako aj pozemku určeného na prístupovú 
komunikáciu k zadným traktom objektov na ul. Stöcklovej v k.ú. Bardejov.  
 
Nadobúdatelia:  ARTIN, spol. s r.o., Radničné námestie č. 6, 085 01  Bardejov, IČO: 31 666 183 
      a Mesto Bardejov, IČO: 321842. 
 
Tento zámer prevodu nehnuteľností - zámena pozemkov a to  parc. C KN 282/15 vo výmere 26 m2, 
kultúra pozemku – ostatná plocha, evidovaného  na LV č. 6279, ktorý sa nachádza pod objektom 
Hotela ARTIN na ul. Fučíkovej v k.ú. Bardejov, za časť pozemku z parc. C KN 855/1 vo výmere cca  
24  m2,  kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovaného na LV č. 897, ktorý sa nachádza na ul. 
Stöcklovej v k.ú. Bardejov, sa zverejňuje dňom  5.9.2016. 
 
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov  bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 
rokovať na svojom zasadnutí dňa  22.9.2016. 
 
 
 
Bližšie informácie poskytne: 
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku 
Ing. Mochnacký, Beňová, tel. 054/4862 141, 054/4862 142         
 
 
 
 
      
         MUDr. Boris Hanuščak 
               primátor mesta 
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