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. Zníženie kúpnej ceny za odkúpenie pozemkov na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov z ceny
stanovenej podľa znaleckého posudku č. 9/2021 zo dňa 15.3.2021 vo výške 34,51 € / 1 m2 + 10 %,
na kúpnu cenu 10,00 € / 1 m2.
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 25.3.2021 uznesením č. 8/2021 bol schválený
predaj pozemkov, ktoré sú súčasťou predzáhradiek pred rodinnými domami na ulici Tehelná, za cenu
podľa znaleckého posudku č. 9/2021 zo dňa 15.3.2021 vo výške 34,51 € / 1 m2 + 10 %, vo vlastníctve
Mesta Bardejov, evidované na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov.
Odporúča sa predaj nižšie uvedených pozemkov za zníženú kúpnu cenu 10,00 € / 1 m2:
A. Parc. C KN 3701/133, ostatná plocha o výmere 360 m2 , pre vlastníkov evidovaných na LV
č. 5787 - Gajdoš Štefan a manž. Ľudmila, Tehelná 2713/90, Bardejov,
B. Parc. C KN 3701/132, ostatná plocha o výmere 190 m2 , pre vlastníkov evidovaných na LV
č. 5778 - Host Ivan a manž. Dana, Tehelná 2712/89, Bardejov,
C. Parc. C KN 3701/131, ostatná plocha o výmere 164 m2 , pre vlastníkov evidovaných na LV
č. 4895 Choma Jozef, Tehelná 2660/88, Bardejov v podiele 4/6, Marcel Choma, Českej Lípy
919/41, Bardejov v podiele 1/6 a Mgr. Šinaľová Lucia, Tehelná 2660/88, Bardejov v podiele 1/6,
D. Parc. C KN 3701/130 o výmere 172 m2, ostatná plocha, a parc. C KN 3701/201 o výmere
13 m2, ostatná plocha, pre vlastníka evidovaného na LV č. 4892 - Milý Marek, Českej Lípy 919/40,
Bardejov.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je
majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobo užívaných pozemkov – predzáhradiek za zníženú kúpnu
cenu.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta Bardejov sa zverejňuje dňa 28.9.2021.
O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí
dňa 14.10.2021.
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