Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta
Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
Zmena doby nájmu v nájomnej zmluve.
Dňa 10.05.2005 uzatvorilo Mesto Bardejov ako prenajímateľ a spol. BARDTERM, s.r.o. ako nájomca
Nájomnú zmluvu o prenájme energetických zariadení Mesta Bardejov, predmetom ktorej je nájom
súboru nehnuteľností a v nich umiestnených hnuteľných vecí ako majetok Mesta Bardejov slúžiaci na
výrobu a dodávku tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie, ktorý bol predmetom odovzdania
a prevzatia v súlade s uzn. MsZ č. 30/2001 a uzn. MsZ č. 32/2001 a protokolmi z odovzdania
a prevzatia od roku 2001 do 31.12.2004 a to na základe technických a ekonomických podmienok
dohodnutých v tejto zmluve. V súlade s čl. IV. predmetnej nájomnej zmluvy sa táto zmluva uzatvára
na dobu neurčitú. Vzhľadom k tomu, že sa spol. BARDTERM, s.r.o. mieni uchádzať o štrukturálne
fondy na rekonštrukciu rozvodov tepla, je potrebné zmeniť dobu nájmu na dobu určitú a to 10 rokov
s tým, že počas doby určenej v grante nebude možné zmluvu vypovedať.
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 získanie
finančných prostriedkov na rekonštrukciu rozvodov tepla zo štrukturálnych fondov.
Nájomca: BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 277
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Bardejov – zmena doby nájmu z doby neurčitej
na dobu určitú 10 rokov, sa zverejňuje dňom 15.3.2017.
O zmene doby nájmu z doby neurčitej na dobu určitú 10 rokov, bude Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 30.3.2017.
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