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 – zmena a doplnenie
uznesenia MsZ č. 18/2019 zo dňa 28.3.2019, bod A.II.-8 z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
1. Pozemky v lokalite Družba v k.ú. Bardejov: Uznesením MsZ č. 18/2019 zo dňa 28.03.2019 bolo schválené,
že Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí v použitím výmery 814,75 m² do novovytvorenej parcely
v podiele 1/1 slúžiacej v budúcnosti na prístupovú cestnú komunikáciu k novej lokalite v súlade s územným
plánom mesta Bardejov. Predseda komisie vlastníkov Ing. Slavomír Hajdu, MBA požiadal o zlúčenie parciel,
čím by sa Mesto Bardejov stalo okrem zákonom predpísanej povinnosti vlastníkom prístupovej komunikácie, ale
aj podielovým spoluvlastníkom osobitnej parcely s trhovou hodnotou. V prípade, ak by k zlúčeniu nedošlo,
Mesto Bardejov bude iba výlučným vlastníkom prístupovej komunikácie, ktorú by malo časom vybudovať
a o ktorú sa bude potrebné starať bez ekonomickej výhody.
Mesto Bardejov v lokalite Družba je vlastníkom pozemkov: parc. C KN 6537/4 o výmere 243 m2,
ostatná plocha, parc. C KN 6537/9 o výmere 260 m2, zastavaná plocha, parc. C KN 6588/6 o výmere 32 m2,
ostatná plocha, parc. C KN 6537/5 o výmere 369 m2, parc. C KN 6588/3 o výmere 78 m2, ostatná plocha,
evidovaných na LV č. 6279, parc. C KN 6537/8 o výmere 74 m2, zastavaná plocha, parc. C KN 6588/5
o výmere 13 m2, ostatná plocha, evidovaných na LV č. 15068, v podiele 22/24. Na týchto pozemkoch sa
realizujú jednoduché pozemkové úpravy podľa § 8d z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. h/ zákona č. 330/1991
Zb. v platnom znení – zákona o pozemkových úpravách.
Cieľom projektu je usporiadať pozemky a vlastníctvo k nim v stanovenom obvode tak, aby v súlade
s územným plánom mesta a požiadavkami vlastníkov slúžili v budúcnosti na výstavbu rodinných domov
s adekvátnou infraštruktúrou.
Na základe vyššie uvedeného je potrebné zmeniť a doplniť uznesenie MsZ č. 18/2019 zo dňa
28.03.2019 a to tak, že Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí so zlúčením parciel vo vlastníctve Mesta
Bardejov a vo vlastníctve Ing. Slavomíra Hajdua, MBA, nar. 15.04.1985, Sázavského 595/9, 085 01 Bardejov
a vytvoriť tak okrem prístupovej komunikácie vo výlučnom vlastníctve Mesta Bardejov aj osobitnú parcelu
v západnej časti zamýšľaného geometrického plánu v podielovom spoluvlastníctve s Ing. Slavomírom Hajduom,
MBA.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je začlenenie pozemkov vo
vlastníctve mesta do novovytvorenej parcely slúžiacej v budúcnosti na prístupovú cestnú komunikáciu a na
vytvorenie parcely v podielovom spoluvlastníctve s Ing. Slavomírom Hajduom, MBA.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku sa zverejňuje dňa 10.9.2019.
O tomto súhlase – zmene a doplnení uznesenia MsZ č. 18/2019 zo dňa 28.3.2019 bude Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 26.9.2019.
Kontakt:
Bližšie informácie poskytne:
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku
JUDr. Potičný, tel. 054/4862 141

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
Vyvesené dňa:
Zvesené dňa:

