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:
Zámena pozemkov vo vlastníctve právnickej osoby za pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov.
1. Nehnuteľnosti vo vlastníctve právnickej osoby:
Podľa LV č. 10677 v k.ú. Bardejov:
Nebytové priestory č. 3-44, 3-45, 3-68, 3-69 na 1. NP (prízemie) v administratívnej budove č.s. 2765
na parc. C KN 3/1, vchod č. 16 a spoluvlastnícky podiel ku spoločným častiam a zariadeniam
administratívnej budovy vo výške 1652/424660, 3324/424660, 1623/424660, 1650/424660.
Podľa LV č. 11224 v k.ú. Bardejov:
Spoluvlastnícky podiel ku pozemkom parc. C KN 3/1, 3/6 a 3/15 zodpovedajúci vlastníctvu
nebytových priestorov č. 3-44, 3-45, 3-68, 3-69 je vo výške 8249/424660.
Podľa LV č. 11224 v k.ú. Bardejov:
Spoluvlastnícky podiel ku pozemkom parc. C KN 3/5 a C KN 3/14 vo výške 268882/424660, za
účelom zlúčenia pozemku s parcelou C KN 3/7 pre výstavbu budovy.

Pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov, IČO: 321 842.
Podľa GO plánu č. 36494429-8/2021 z parcely C KN 1/4, LV č. 6279, diel 1 o výmere 44 m2, ktorý sa
pričleňuje k parc. C KN 3/4.
Podľa GO plánu č. 36494429-49/2021 novovytvorená parc. C KN 3/20 o výmere 151 m2, zastavaná
plocha, LV č. 6279.
Podľa GO plánu č. 36494429-51/2021 novovytvorená parc. C KN 619/5 o výmere 474 m2, zastavaná
plocha, LV č. 6279.
Parcela C KN 3/11 o výmere 19 m2, zastavaná plocha, LV č. 6279.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je
majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností pre získanie finančných prostriedkov na zateplenie
administratívnej budovy Okresného úradu v Bardejove.
Tento zámer prevodu - zámeny nehnuteľností sa zverejňuje dňom 9.6.2021.
K zámene nehnuteľností budú vypracované znalecké posudky.
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na
svojom zasadnutí dňa 24.6.2021.
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