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 nebytových priestorov v budove HPP na ul. Duklianska v k.ú. Bardejov, na prízemí
(1. NP) objektu priemyselného parku o celkovej výmere spolu 3.343,20 m², pozostávajúce
z výrobných priestorov o výmere 2.584,96 m², kancelárskych priestorov o výmere 24,62 m²,
skladovacích priestorov o výmere 281,55 m², sociálnych priestorov (šatne, WC) o výmere 307,04 m²
a spoločných priestorov (schody, chodby) o výmere 145,03 m², na dobu neurčitú, za nájomné vo
výške:
- za výrobné priestory o výmere 2.584,96 m2 sumu 15,00 €/ m²/rok, t.j. 38.774,40 €/rok
- za kancelárske priestory o výmere 24,62 m2 sumu 15,00 €/ m²/rok, t.j. 369,30 €/rok
- za skladovacie priestory o výmere 281,55 m2 sumu 15,00 €/ m²/rok, t.j. 4.223,25 €/rok
- za sociálne priestory (šatne, WC) o výmere 307,04 m2 sumu 15,00 €/ m²/rok, t.j. 4.605,60 €/rok,
- za spoločné priestory (schody, chodby) o výmere 145,03 m² sumu 1,00 €/ m²/rok, t.j. 145,03 €/rok,
spolu za celú prenajatú plochu 48.117,58 € ročne, mesačne po 4.009,80 €.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je obsadenie voľných nebytových priestorov
po ukončení nájmu so spol. Rompa, s.r.o. a zvýšenie zamestnanosti v meste.

Nájomca: Tlačiareň Bardejov, s. r. o., Duklianska 19, 085 01 Bardejov, IČO: 36 450 189
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Bardejov – nebytových priestorov v
„Hnedom priemyselnom parku“ sa zverejňuje dňa 22.4.2020.
O prenájme nebytových priestorov v HPP bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
rokovať na svojom zasadnutí dňa 14.5.2020.
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