Zverejnenie zámeru zriadenia vecného bremena na nehnuteľnom majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok – zriadenie vecného
bremena na majetku Mesta Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:
1. Zriadenie vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v súvislosti s realizáciou stavby
„Bardejov, Dlhá Lúka, VN, TS, NN“.
Východoslovenská distribučná, a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36 599 361,
splnomocnila spoločnosť Fondo, s.r.o., Hurbanova 20, 085 01 Bardejov, na zastupovanie
splnomocniteľa za účelom získania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a právoplatného
stavebného povolenia v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v platnom znení v súvislosti so stavbou „Bardejov, Dlhá Lúka, VN, TS, NN“ a to na
všetky právne úkony spojené s územným a stavebným konaním, prípravu zmluvy o budúcej zmluve
o zriadení vecného bremena, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a nájomnej zmluvy.
Vecné bremeno v k.ú. Dlhá Lúka bude zriadené na pozemkoch parc.: C KN 1148/1, C KN
1150/1, C KN 1150/52, C KN 1150/53, C KN 1150/54, C KN 1150/55, C KN 1266/2, C KN 1266/6,
C KN 1266/7, C KN 1266/8, C KN 1266/9 evidovaných na LV č. 2327, parc. E KN 1051 evidovanej
na LV č. 1839, v symbolickej výške 1 €/ m2.
Na základe podpísaného Memoranda o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom
Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice zo dňa 8.7.2016, čl
6 – V prípade stavieb vyvolaných tretími subjektmi bude náhrada za zriadenie vecných bremien na
pozemkoch Mesta Barejov vo vzťahu k elektrickým vedeniam Východoslovenskej distribučnej, a.s.
zriaďované v symbolickej výške 1 €/ m2.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je schválenie
zriadenia vecného bremena v súvislosti so stavbou „Bardejov, Dlhá Lúka, VN, TS, NN“ v k.ú. Dlhá
Lúka. Rozsah vecného bremena bude vymedzený GO plánom.
Budúci oprávnený z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042
91 Košice, IČO: 36 599 361
Zriadenie vecného bremena na majetku Mesta Bardejov sa zverejňuje dňa 4.6.2018.
O zriadení vecného bremena bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí
dňa 20.6.2018.
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