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:
1. Prenájom časti pozemku z parc. E KN 1066 v k.ú. Bardejov.
Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848 863,
splnomocnila spoločnosť BK-Tel, s.r.o., Urbánkova 70, Košice, viesť rokovanie
a spracovávať, predkladať dokumentáciu pre získanie povolenia v zmysle stavebného zákona pre
stavby Základňových staníc.
Predmetom nájmu je časť pozemku z parc. E KN 1066 o výmere 42 m2, lesný pozemok,
evidovaný na LV č. 16106 v k.ú. Bardejov, za účelom výstavby novej základňovej stanice spoločnosti
O2 Slovakia, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 25,00 € / 1 m2 ročne. Výmera pozemku bude
upresnená GO plánom.
Názov stavby: „Oporný a vytyčovací bod nadzemného vedenia elektronickej
komunikačnej siete O2 Slovakia, s.r.o. – 71565/BJBNV“.
Účelom verejnej telekomunikačnej stavby je skvalitnenie pokrytia signálom spoločnosti O2
Slovakia, s.r.o. v okolí mesta Bardejov, konkrétne v Bardejove – priemyselná zóna, v Bardejovskej
Novej Vsi, v obci Komárov, Hrabovec.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je výstavba novej
základňovej stanice spoločnosti O2 Slovakia za účelom skvalitnenia pokrytia signálom spoločnosti
O2 Slovakia, s.r.o. v okolí mesta Bardejov, konkrétne v Bardejove – priemyselná zóna, v Bardejovskej
Novej Vsi, v obci Komárov, Hrabovec.
Nájomca: Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35
848 863
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Bardejov sa zverejňuje dňa 20.3.2019.
O prenájme nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa
28.3.2019.
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