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A. Odporfia.
I. Predai nehnutel'nosti.

l.Ilubo5 Vafio a Iveta Vaiov6. Siba 167.086 22 Kl'u5ov
- poZiadali o odkripenie dasti pozemku z parc. C KN 244513 vo vymere
vyfvorenia spevnenej plochy urdenej na parkovanie motorovych vozidiel.
preveden6 Ziadne in6 stavebn6 irpravy a bude nad'alej spristupnenlf prechod

cca 380 m2 za ridelom
Na tejto parcele nebudri
pre uZivatel'ov pril'ahlyich

pozemkov.

i Mestsky rirad - oddelenie
podnikatel'skfch dinnosti v Bardejove zabezpedujfce vykon cestndho spr5vneho org6nu pre miestne
a irdelov6 komunik6cie v zmysle zilkona 13511961 Zb. o pozemn;ich komunik6ciach (cestny zSkon)
v zneni neskor5ich predpisov, neodporfda odpredaj dasti mestskdho pozemku parc. C KN2445/3 v k.ri.
Bardejov z toho d6vodu, Le cez uvedenri parcelu je rie5eny pristup k jednotlivlim nehnutel'nostiam.

Stanovisko oddelenia ZP . MsU: Mesto Bardejov md spracovany a Mestskym
zastupitel'stvom Bardejov schv6leny Uzemny pl6n Mesta Bardejov (UPN M Bardejov). Podl'a tejto
UPD je zakreslen6 dast' parcely C KN 244513 v k.f- Bardejov vede_n6 y plochdch pre
UZEMIE BVVANIA VIDIECKEHO TYPU, NiZKOPODLAZNE

a . ) t J z e m i e  s l r i Z i :
- pre rodinn6 byvanie s prislu5njm zhzemim fZitkov;fch zhhrad a chovom drobnych

hospod6rskych zvierat
b . )  n a  u z e m i  j e  p r i p u s t n 6  u m i e s t f , o v a t ' :

- rodinnd domy s riZitkovymi zhhradami s objektami pre dom6ce hospod6rstvo a chov
drobnfch hospod6rskych zvierat

- podstatne neruiiace zariadenia drobnej remeselnej hospod6rskej produkcie
- zariadenia zhhradnictva a sklenikovdho hospod6rstva
- zariadenia pre maloobchod, nevfrobnd sluZby a verejnd stravovanie shiZiace pre obsluhu

tohoto inemia,
c.) ostatn6 funkcie / dinnosti sfi nepripustnd.

Komisia spr6vy majetku mestsk6ho zastupitel'stva po tvaromiestnej obhliadke nehnutel'nosti
din22.9.2015 odporirda predaj dasti pozemku zparc. C KN 244513 vk.ir. Bardejov, za cenu podl'a
znaleck6ho posudku. Vlimera pozemku bude upresnen6 GO pl6nom,

Podl'a zhkona d. 138/1991 Zb, omajetku obci, $ 9a, ods. 8/e, podl'a Zhsad hospodilrenia
a nakladania s majetkom mesta, dl. 4, ods. l0/e , sa jednS o prevod majetku obce z d6vodu hodn6ho
osobitn6ho zretel'a, o ktorom mestskd zastupitel'stvo rozhodne 3/5 viiiSinou v5etkfch poslancov,
pridom osobitnlf zretel'musi by,t'zddvodneny, zhmer previest'majetok limto spdsobom je obec
povinnii zverejnit' najmenej na 15 dni pred schval'ovanfm prevodu mestsklim zastupitel'stvom na
svojej fradnej tabuli a na svojej internetovej str6nke, pridom tento zdmer musi byt' zverejnenSi podas
celej tejto doby.

Ddvodom pripadu hodn6ho osobitn6ho zretel'a podl'a komisie sprSvy majetku MsZ je
majetkovopr5vne vysporiadanie uZivandho pozemku.

2. Bc. Michal Jurko. Dubovd 5. Ins. Jaroslav Jacenko. Novd 5. Jozef Jurii5in. Dubovd 2,

- poZiadali o dokripenie nehnutelhosti zparcely C KN 16551304 ato dasti parciel za pozemkami,
ktor6 majf vo svojom vlastnictve v k. ri. Barde-jovsk6 Novii Ves.

schv6leny UPM Bardejov. Podl'a UPN
iist6ho bjvania nizkopodlaZn6

M Bardeiov sil zakreslen6 dasti
spracovanf a MsZ Bardejov
parciel veden6 ako Uzemie

a.l '6zemie sltsLi :
- vyludne pre b;ivanie
b.l naizemije pripustn6 umiestiovat' :
- rodinn6 domy vo vol'nej alebo skupinovej z6stavbe s pomocnlimi objektami domov6ho

prisluienstva.



Stanovisko oddelenia Pd MsU Bardeiov: Prislu5n6 oddelenie zabezpehjuce vjkon
cestn6ho spr6vneho org6nu pre miestne a fdelovd komunik6cie, neodporriia odpredaj dasti
mestskdho pozemku parc. C KN 1655/304 v k.ri. Bardejovsk6 Nov6 Ves z ddvodu, Le cez uvedenti
parcelu je rie5en;f pristup k jednotlivlfm nehnutel'nostiam.

Stanovisko BAPOS-u .m.n. -k dnebn6mu diu nie ie doruien6.
Komisia spr6vy majetku mestskdho zastupitel'stva zo dira28.07.2015 odporridala predaj dasti

pozemkov zparc. C KN 16551304 podl'a predloZen6ho n6vrhu geometrickdho pl6nu v k. ri.
Bardejovsk6 Nov6 Ves, za cenu podl'a znaleckdho posudku.

Komisia spr6vy majetku mestsk6ho zastupitel'stva po tvaromiestnej obhliadke nehnutel'nosti
dia229.2015, odporrida predaj dasti pozemkov z parc. C KN 16551304 podl'a predloZendho n6vrhu
geometrickdho pl6nu v k. ri. Bardejovsk5 NovS Ves, za cenu podl'a znaleckdho posudku.

Podl'a zhkona d. 138/1991 Zb. omajetku obcf, $ 9a, ods. 8/e, podl'a Zhsad hospod6renia
a nakladania s majetkom mesta, dl. 4, ods. 10/e , sa jedn6 o prevod majetku obce z ddvodu hodn6ho
osobitn6ho zretel'a, o ktorom mestsk6 zastupitel'stvo rozhodne 3/5 viii5inou v5etkfch poslancov,
pridom osobitny zretel' musi byt' zd6vodnenli, zimer previest' majetok tfmto spdsobom je obec
povinn6 zverejnif najmenej na 15 dni pred schval'ovanim prevodu mestskym zastupitel'stvom na
svojej riradnej tabuli a na svojej internetovej str6nke, pridom tento z6mer musi byt' zverejnenj podas
celej tejto doby.

D6vodom pripadu hodndho osobitn6ho zretel'a podl'a komisie sprilvy majetku MsZ je
dovysporiadanie zbytkovlich parciel.

II. Uhrada krtpnei cenv v snldtkach.

Uznesenim MsZ d. 3212014 zo dia29.4.2014, podl'a prilohy d. 1, pod bodom A.I.-2, bola schv6lenli
predaj pozemku parc. C KN 3890/3 vo vymere 3058 m2, kultrira pozemku - trvaly trhvnaty porast
a spevnenych pl6ch v k.f. Bardejov, dast'Bardejovsk6 Ktipele, za cenu podl'a znaleckdho posudku d.
1112014 vo vy5ke 99.100 €.

N6vrh kripnej zmluvy bol zaslanli na prejednanie a podpisanie.
Listom zo di'a2I.9.2015 poZiadali o rihradu kripnej ceny 99.100 € v spl5tkach takto:

l .  spl6tka kr ipnej ceny vo vl iSke 30.000 € do 15.10.2015,
2. spl6tka kfpnej ceny vo vy5ke 30.000 € do 06.11.2015,
3. spl6tka kirpnej ceny vo vli5ke 39.000 € do 23.12.2015.

Podl'a Zhsad hospod6renia anakladania smajetkom mesta, dl. 6, ods. 7lf -Primhtor mesta
rozhoduje o spl6tkovom kalend6ri do jedndho roka pri uhrddzani kripnej ceny po prerokovan(
v prislu5nej komisii a n6sledne v mestskej rade.

III. Udelit'srlhlas na nrekopanie iasti mestsk6ho nozemku.

4. Branislav Grohol'. Fuiikova 18. Bardeiov
- poZiadal o srihlas na prekopanie dasti mestskych pozemkov parc. E KN 3033/2, E KN 3041/3, E KN
262414 evidovanych na LV d. I 1832 v k.f . Bardejov, nach6dzajricich sa na Bardejovskom Mihal'ove,
za ridelom uloZenia NN pripojky, novej, k6blovej, umiestnenie rozvidzada ER. NN pripojka sa
zriad'uje za ridelom vlistavby novdho rodinndho domu.

Komisia spr6vy majetku rnestskdho zastupitel'stva odporrida udelit'srihlas na prekopanie dasti
mestskdho pozemku - parc. E KN 3033/2, E KN 304113,8KN 262414 na Bardejovskom Mihal'ove, za
ridelom zriadenia novej k6blovej NN pripojky, umiestnenie rozvddzata ER k zah6jeniu vfstavby
novdho rodinn6ho domu.

IV. Udelit'srthlas na wtvorenie viazdu do areilu f. POLBARD SK. s.r.o.. Priemvseln6 1439.
Bardeiov.

5. Spoloinost'POLBARD SK. s.r.o.. Priemvselnd 1439. Bardeiov
- poLiadala o vydanie povolenia na vytvorenie vjazdu do are6lu fy, POLBARD SK, s,r.o. z cesty III-
3533 - ulica Priemyseln6 Bardejov. Napojenie are6lu fy. POLBARD SK na parcel6ch d. 5091/1,



3420151, 342152, 3420199 v intravil5ne mesta na cestu 3533 (1IV556005). Ziadatel' predloZil
projektovri dokument6ciu, ako aj vyjadrenie dotknutych spr6vcov a to: Slovak Telekom, a.s., Spr6va
a fdrZba ciest PSK, Okresn6 riaditel'stvo policajndho zboru v Bardejove.

Okresnlf rirad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemnlich komunik6cii, ako prisluinli
spr6vny org6n, vyd6 stanovisko na zfiklade vyjadrenia vlastnika pozemku.

Mesto Bardejov m6 spracovany a Mestsklim
zastupitel'stvom Bardejov schvrlleny lJzemny pl6n mesta Bardejov (UPN M Bardejov). Podl'a tejto
UPD je zakreslend fzemie urdend na UZEMIE DROBNEJ KOMUNALNEJ VYROBY ,
v.fnoeNVCH SLUZIEB, STAVEBNicTva, DISTRIBUCIE A SKLADoV

a . )  i z  e  m  i e  s  I  i r  Z  i  :
- pre Zivnostenskd a remeselnicke aktivity, remeseln6 sluZby, ktorevyraznejSie neohrozujir

kvalitu Zivotn6ho prostredia
b . )  n a  r i z e m i  j e  p r i s t u p n d  u m i e s t f i o v a t ' :
- objekty pre Zivnosti, podnikatel'skd a remeseln6 aktivity
- maloobchodnri dinnost'a sluZby
- servisn6 a distribudnd sluZby, oprav6rensk6 dinnost'
- byty majitel'ov zariadeni
- zhhradnictva
- gar62e mechanizmov
- obchodnd a administrativne zariadenia a maloobchodn6 dinnosti a sluZby
c.) ostatnd funkcie / dinnosti sri nepripustne

Pristup ku prev6dzkovyrn priestorom v tomto irzemi m6 byt z cesty III/556005
Stanovisko oddelenia Pi MsU : MsU - oddelenie podnikatel'skjch dinnosti v Bardejove

zabezpedujttce vykon cestndho spr6vneho org6nu pre miestne a irdelov6 komunik6cie v zmysle zfikona
13511961 Zb. o pozemnlich komunik6ci6ch (cestny zdkon) v zneni neskor5ich predpisov, d6va
n6sledn6 stanovisko: -Povolenie na zriadenie vjazdu z cesty III. triedy mdZe vydat iba prislu5n;i cestny
spr6vny org5n. Prislu5nym cestnym spr6vnym org6nom pre cestyIII. triedy je Okresny rirad Bardejov,
Odbor cestnej dopravy apozemnych komunikdcii. ZvyS5ie uveden6ho ddvodu je stanovisko
oddelenia podnikatel'skjch dinnosti k zriadeniu vjazdu na cestu III. triedy bezpredmetnd.

Komisia spr6vy rnajetku rnestsk6ho zastupitel'stva po tvaromiestnej obhliadke nehnutel'nosti
dna 22.9.2015, odporrida udelit' srihlas na zriadenie vjazdu do are6lu f. POLBARD SK, s.r.o., ul.
Priemyseln6, v k.f . Bardejov, na dasti mestsk6ho pozemku parc. C KN 425711.

B. Neodnorriia.
I. Odkrtpenie spoluvlastnickeho nodielu do vlastnictva mesta - wuZitie predkupn6ho prfva
v srilade s ustanoveniami Obiianskeho zikonnfka.

6. Milan Cimbal'ik - CM. Bezruiova 543.085 01 Bardeiov
Ako podielovy spoluvlastnik nehnutelhosti v k.ir. Bardejov zapisanej na LV d. 11688 a to parc. C KN
3800127 vo vymere 715 m2, kultrira pozemku - zastavan| plocha, pod poradovym dislom B/4
v podiele 1/20, ssa rozhodol dast' spoluvlastnfckeho podielu v rozsahu ll40 na parcele C KN 3800124
predat'tretej osobe ato za ponrikanri kripnu cenu 4.800 €.

Vzhl'adom k tomu, Ze aj Mesto Bardejov je taktieZ. podielovym spoluvlastnikom vySSie
uvedenej parcely, m6 v zmysle $ 140 Obdianskeho z6konnfka zilkonne predkupn6 pr6vo na
spoluvlastnfcky podiel 1140, ktory ponrikam na predaj, Ak m5 Mesto Bardejov zhujem o kripu
spoluvlastnfckeho podielu 1140 na parc. C KN 380/27 za kirpnu cenu 4.800 € so splatnost'ou kripnej
ceny pri podpise ktipnej zmluvy, Liada, aby v lehote 2 mesiacov od dorudenia tejto ponuky uzavreli
kfpnu zmluvu. Ak v tejto lehote mesto nevyuZije predloZenir ponuku, uzavrie kripnu zrnluvu s tret'ou
osobou, ktor6 ponuku kirpy s kfpnou cenou 4.800 € predloZila.

Komisia sprfvy majetku mestskdho zastupitel'stva neodporr.ida odkripenie spoluvlastnfckeho
podielu 1140 na parc. C KN 3800/27 vo vynere 715 n2, vk.ir. Bardejov, do vlastnictva mesta, za
kfpnu cenu 4.800 €.



Priloha i. I :
N6vrh np uznesenie:

Mestskfl rada v Bardejove po prerokovani ,rN6vrhu nakladania s maietkom mesta" odporfia

mestsk6mu zastuPitel'stvu

schv i l i t '

A. I. Predaj nehnutel'nosti pod bodmi I,2 zdovodu hodn6ho osobitneho ztetela - ie
potrebn6 schv6lenie 3i5 vadsinou v5et[fch poslancov * samostatnd hlasovanie,

II. Uhradu kirpnej ceny v spl6tkach pod bodom 3,

III. Udelit' srihlas na prekopanie dasti mestsk6ho pozemku pod bodom 4,

IV. Udelif sfhlas na vytvorenie vjazdu do are6lu f. POLBARD SK, s'r'o', pod bodom 5'

neschv i l i t '

B. I. Odkfpenie spoluvlastnickeho podielu do vlastnictva mesta - vyuZitie predkupn6ho pr6va

v sriiade s ustanoveniami Obdianskeho z6konnika, pod bodom 6.

Tento materi6l obsahuje 3 strany textu a I x prilohu'
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M E S T S K Ý    Ú R A D   V   B A R D E J O V E . 
     
        V Bardejove dňa 14.10.2015  
 
Na rokovanie  mestskej  
rady dňa 15.10.2015. 

 
Prerokované na zasadnutí komisie 
správy majetku MsZ dňa 13.10.2015. 
 
 

D O P L N E N I E 
„Návrhu nakladania s majetkom mesta“. 

 
A. Odporúča. 
I. Predaj nehnuteľností. 
 
1. Predaj pozemkov pod navrhovanými kioskovými trafostanicami v súvislosti s realizáciou  
stavby „Bardejov – ochrana pred povodňami na rieke Topľa“ do vlastníctva Východoslovenskej 
distribučnej, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice. 
Predaj časti pozemku z parc. C KN 1612/1  a predaj časti pozemku z parc. C KN 302/6, evidovaných 
na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku. Výmera pozemkov pod 
kioskovými trafostanicami bude upresnená GO plánom. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, 
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec 
povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na 
svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 
celej tejto doby. 

Dôvodom  prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je 
osadenie kioskových trafostaníc v súvislosti s realizáciou  stavby „Bardejov – ochrana pred 
povodňami na rieke Topľa“. 
 Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva odporúča predaj pozemkov pod 
trafostanicami a to časti pozemku z parc. C KN 1612/1  a  časti pozemku z parc. C KN 302/6, v k.ú. 
Bardejov,  za cenu podľa znaleckého posudku. Výmera pozemkov pod kioskovými trafostanicami 
bude upresnená GO plánom. 
 
 
II. Súhlas s realizáciou pozemkových úprav v katastrálnom území Bardejov, Bardejovská Nová 
Ves, Dlhá Lúka – schválenie uznesenia. 
 
2. Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov, ako správny 
orgán pre konanie o pozemkových úpravách podľa zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 
na základe žiadosti Mesta Bardejov o realizáciu pozemkových úprav v k.ú. Bardejov, Bardejovská 
Nová Ves, Dlhá Lúka, uskutočnil prieskum záujmu o realizáciu pozemkových úprav vo vyššie 
uvedených katastrálnych územiach. Prieskum záujmu sa realizoval z dôvodov uvedených v§ 2 ods. 1 
písm. h/. 
 Podľa § 7 ods. 2 písm. c/ záujem vlastníkov je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami 
súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových 
úprav. V prípade katastrálneho územia Bardejov záujem o realizáciu pozemkových úprav prejavilo 
90,52 % vlastníkov z celkovej výmery pozemkov, v k.ú. Bardejovská Nová Ves je záujem vlastníkov 
56,37 % z celkovej výmery pozemkov a v k.ú. Dlhá Lúka preukázalo záujem o realizáciu 
pozemkových úprav 87 % vlastníkov z celkovej výmery pozemkov. 
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 Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor Vás touto cestou žiada o vyjadrenie súhlasu 
s vykonaním projektov pozemkových úprav v k.ú. Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka 
schváleným uznesením pri najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva Mesta Bardejov.   

Zák. č. 330/1991 Zb., § 7, ods. 2 písm. c/ - Pred rozhodnutím o nariadení alebo povolení 

pozemkových úprav okresný úrad nariadi konanie o začatí pozemkových úprav (ďalej len „prípravné 

konanie“) na účel   zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2 ods. 1 

písm. b) a h); záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej 

polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav, a o prejavenom záujme 

spíše okresný úrad zápisnicu; to neplatí na konanie podľa osobitného predpisu.
5c

). 

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva zo dňa 13.10.2015  odporúča schváliť 
súhlas  s vykonaním projektov pozemkových úprav v k.ú. Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá 
Lúka. 
 

 
III. Súhlas na realizáciu rigolu za účelom odvodnenia pozemku od povrchovej dažďovej vody. 
 
3. Mgr. Anna Kotorová, Komenského 16, 085 01  Bardejov 
- požiadala mesto o odkúpenie časti parcely  C KN 4643/3 o výmere 43 m2 a parcely E KN č.2625/1 
o výmere 81 m2 v k.ú. Bardejov, časť Bardejovský Mihaľov. Na uvedenom pozemku má záujem 
vybudovať rigol na odvedenie povrchovej dažďovej vody. 

Stanovisko oddelenia ŽP  MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským 
zastupiteľstvom schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa  ÚPN M 
Bardejov  je predmetná časť parc. C KN 4643/3 vedená v plochách pre prístupovú komunikáciu do 
záhradkárskej a rekreačnej oblasti. Predmetná časť parcely EKN 2625/1 v k.ú. Bardejov je vedená 
v plochách lesoparku Mihaľov.  

Stanovisko odd.  podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie 
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne 
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k odpredaju časti mestského  pozemku C 
KN 4643/3 vo výmere 43 m2 a časti pozemku z parc. E KN 2625/1 vo výmere 81m2 v k.ú. Bardejov, 
časť Bardejovský Mihaľov.  

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva  po  tvaromiestnej obhliadke dňa 22.9.2015, 
po opätovnom prejednaní na zasadnutí komisie dňa 13.10.2015, neodporúča predaj časti pozemku 
z parc. C KN 4643/3 vo  výmere 43 m2 a z parcely E KN  2625/1 vo výmere 81 m2 v k.ú. Bardejov -
časť Bardejovský Mihaľov. Odporúča udeliť súhlas k vybudovaniu rigolu. 
 
 
IV. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku. 
 
4. Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik, Štefánikova 786, 085 01  Bardejov 
- predložil dňa 9.10.2015 návrh  na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku 
v súlade s čl. 5, bod 3 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 
Jedná sa o: MULTICAR M 25 – ev. číslo BJ 791 AO 
Inv. číslo:                                                           31909 
Zaradený :                                                      7.9.1990 
Nadobúdacia hodnota:                                4 089,92 € 
Zostatková hodnota:                                           0,00 € 
Dôvod vyradenia: Motor značne opotrebovaný, nie je možná jeho GO oprava. Nosná konštrukcia je 
skorodovaná, náprava a brzdy sú nefunkčné. Oprava tohto vozidla by bola veľmi finančne náročná 
a neefektívna.  
Spôsob vyradenia: Vzhľadom na to, že podnik má ešte 2 takéto vozidlá, bude M 25 po vyradení 
použitý na náhradné diely. 

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva zo dňa 13.10.2015  odporúča schváliť 
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta. 
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Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 5, ods. 4 - O spôsobe 
nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom rozhoduje na základe odporúčania príslušnej 
komisie: u hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote do 3 500 € vrátane primátor mesta po 
prerokovaní v MsR. 
 
5. Spoločnosť BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01  Bardejov 
- požiadala  dňa 08.9.2015 o súhlas s vyradením hnuteľného majetku z ich evidencie : 
Vŕtačka UKA – 40  
Evidenčné číslo:     515139 
Výrobné číslo:            3362 
Rok výroby:                1971 
Obstarávacia cena:  958,97 € 
Zostatková cena na začiatku roka: 958,97 €  

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva zo dňa 13.10.2015  odporúča schváliť 
vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku mesta. 

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 5, ods. 4 - O spôsobe 
nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom rozhoduje na základe odporúčania príslušnej 
komisie: u hnuteľného majetku v zostatkovej hodnote do 3 500 € vrátane primátor mesta po 
prerokovaní v MsR. 
 
 
 
B. Neodporúča. 
I. Predaj nehnuteľnosti. 
 
6. Daniel Gonos, Breznica 37, 091 01  Stropkov 
- požiadal o odkúpenie pozemku parc. C KN 3927/3 vo výmere 297 m2, kultúra pozemku – ostatná 
plocha, evidovanej na LV č. 11832  v k.ú. Bardejov. Pozemok sa nachádza v Bardejovských Kúpeľoch 
v blízkosti objektu ORLIK. Žiadateľ je vlastníkom susedného pozemku parc. C KN 3927/1 vo výemre 
134 m2, kultúra pozemku – oastatná plocha, evidovanej na LV č. 16126. 

Stanovisko oddelenia ŽP  MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským 
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný 
k 31.12.2014. Podľa  ÚPN M Bardejov a ÚPNZ KM Bardejovské Kúpele je zakreslená parcela C KN 
3927/3 v k.ú. Bardejov určená na  
ÚZEMIE  VEREJNEJ  ZELENE 

a.) Ú z e m i e   s l ú ž i : 
- pre umiestnenie upravených verejných parkových plôch a parkovo upravených 

priestranstiev 
b.) n a  ú z e m í   j e  p r í p u s t n é  u m i e s t ň o v a ť : 

- parky a ostatnú upravovanú zeleň, určenú pre verejnosť, 
- doplňujúce objekty pre údržbu a technické vybavenie, 
- rozsahovo  menšie a nenáročné rekreačné, športové a kultúrno-spoločenské zariadenia pri 

zachovaní minimálne 90 % funkčnej plochy pre zeleň, 
- rehabilitačno-rekreačné zariadenia prírodného charakteru, 

c.) ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné. 
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do r. 2025. 

Stanovisko odd.  podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie 
podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne 
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, neodporúča odpredaj mestského pozemku parc. C KN 3927/3 v k.ú. 
Bardejov z toho dôvodu, že cez uvedenú parcelu je riešený prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam. 
 Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva zo dňa 13.10.2015  neodporúča predaj 
pozemku parc. C KN 3927/3  vo výmere 297 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, evidovaného na 
LV č. 11832  v k.ú. Bardejov, ktorý sa nachádza v Bardejovských Kúpeľoch v blízkosti objektu 
ORLIK. 
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7. Jaroslav Micheľ,  Andraščíkova 4, Bardejov  
- požiadal o odkúpenie  pozemku  parc.   C KN 1282 vo výmere 100 m2, kultúra pozemku – záhrada, 
evidovaného  na LV č. 6279  v k. ú. Bardejov.  Žiadosť je odôvodnená tým, že predmetný pozemok  
susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa  a  na ktorom má postavený rodinný dom s.č. 4. 

Stanovisko  oddelenia ŽP MsÚ Bardejov: Podľa ÚPN M Bardejov je predmetná parcela 
navrhovaná na plochy verejného technického a verejného dopravného vybavenia (prístupová 
komunikácia na Andraščíkovu ulicu). Odd. ŽP nevydá stanovisko s bližšie špecifikovaným popisom 
určenia trasy prístupovej komunikácie. 

Stanovisko  oddelenia  PČ MsÚ Bardejov: Príslušné oddelenie zabezpečujúce výkon 
cestného  správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, nemá zásadné pripomienky 
k odpredaju  pozemku parc. C KN 1282 vo výmere 100 m2 v k.ú. Bardejov. (Odd. PČ nemá 
spracovanú PD a to nie je v ich kompetencii. Odkázali nás na odd. výstavby. Odd. výstavby taktiež 
nemá  PD a to nemajú  zahrnuté v pláne. Odkázali nás na odd. PČ.) 

Stanovisko  Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, Bardejov: 
BAPOS, m.p. na uvedenej parcele neplánuje žiadne aktivity a nemá námietky voči prípadnému 
odpredaju. 

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva  po  tvaromiestnej obhliadke dňa 22.9.2015, 
po opätovnom prejednaní na zasadnutí komisie dňa 13.10.2015,  neodporúča predaj pozemku parc. C 
KN 1282 vo výmere 100 m2, kultúra pozemku – záhrada, v k.ú. Bardejov. 
 
 
II. Udeliť súhlas na umiestnenie elektrickej NN prípojky k rodinnému domu. 
 
8. Renáta Knapík, rod. Bľandová, bytom Ťačevská 6, Bardejov 
- ako vlastníčka pozemku  parcely C KN 99/43, LV 1398, v k.ú. Bard. Nová Ves, požiadala o udelenie 
súhlasu na umiestnenie elektrickej NN prípojky do pozemku C KN  99/7, vo vlastníctve Mesta 
Bardejov, pre budúcu výstavbu rodinného domu na parcele v jej vlastníctve. (Umiestnenie NN 
prípojky je zakreslené vo výkrese z PD ), ktorá je prílohou žiadosti. 

Stanovisko odd. podnikateľských činnosti MsÚ: Nesúhlasí s individuálnym riešením 
žiadateľky. Realizácia NN prípojky na pozemku parc. C KN 99/7 musí byť v súlade s PD, ktorú má 
spracovanú oddelenie výstavby MsÚ.    
 Stanovisko odd. výstavby MsÚ: Na základe žiadosti Renáty Knapik o uloženie ELI NN 
prípojky k rodinnému domu do parcely C KN 99/7 vo vlastníctve Mesta Bardejov, Vám dávame 
nasledovne stanovisko: 
 Mesto Bardejov, oddelenie výstavby dalo v roku 2014 spracovať projektovú dokumentáciu „ 
Mestská komunikácia v k. ú. Bardejovská Nová Ves „ na   parcelách C KN 99/7, 46/12, 1655/54. 
Uvedený projekt rieši výstavbu miestnej komunikácie k plánovaným rodinným domom s napojením 
na Dubovú ulicu. Navrhovaná komunikácia má šírkové usporiadanie komunikácie 3,0 m 
a pravostranný chodník šírky 1,5 m. V navrhovanom chodníku je uvažované s umiestnením 
inžinierskych sietí. Súčasťou stavby je realizácia verejného osvetlenia novými oceľovými stožiarmi 
osadenými na kraj novej cesty , so samostatným betónovým základom. Z uvedeného dôvodu  
neodporúčame  dávať súhlasy vlastníkom parciel v uvedenej lokalite k uloženiu káblov NN 
prípojok do parcely C KN 99/7.  V uvedenej lokalite je uvažovaná a čiastočne už realizovaná 
výstavba novej IBV – 24 rodinných domov a NN prípojky k jednotlivým domom majú byť riešené 
komplexne pre celú IBV. Odporúčame vlastníkom pozemkov riešiť spracovanie projektovej 
dokumentácie pre celú lokalitu, ktorú si nechajú odsúhlasiť na Východoslovenskej distribučnej a.s.. 
V opačnom prípade môže dôjsť k situácii, že pri realizácii stavby miestnej komunikácie sa budú 
nachádzať v parcele C KN 99/7 NN prípojky, ktorých prekládka zvýši náklady na realizáciu stavby. 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie je potrebné  akceptovať a zosúladiť PD napájania ELI na 
rodinné domy so spracovanou dokumentáciou na mestskú komunikáciu a verejné osvetlenie. Na 
uvedenú komunikáciu bolo toho času zahájené stavebné konanie na umiestnenie stavby. 

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva zo dňa 13.10.2015  neodporúča udeliť 
súhlas na umiestnenie elektrickej NN prípojky do pozemku C KN  99/7, vo vlastníctve Mesta 
Bardejov, pre budúcu výstavbu rodinného domu na parcele v jej vlastníctve. 
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Príloha č. 1: 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestská rada v Bardejove po prerokovaní  „Doplnenia návrhu nakladania s majetkom mesta“ 
 
o d p o r ú č a 
 
mestskému zastupiteľstvu 
 
s c h v á l i ť 
 
A. I. Predaj nehnuteľností pod bodom 1  z dôvodu hodného osobitného zreteľa –  je            
        potrebné  schválenie 3/5 väčšinou všetkých poslancov + samostatné hlasovanie, 
 
   II. Súhlas s vykonaním pozemkových úprav v k.ú. Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka,  
        pod bodom 2,            
         
 
III. Súhlas na realizáciu rigolu za účelom odvodnenia pozemku od povrchovej dažďovej vody, pod  
       bodom 3, 
 
IV. Vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku pod bodmi 4, 5, 
 
 
B. Neschváliť. 
 

I. Predaj nehnuteľností pod bodmi 3, 6, 7, 
 

II. Súhlas na umiestnenie elektrickej NN prípojky k rodinnému domu, pod bodom 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento materiál obsahuje  4  strany  textu, 1 x  príloha.  
 
 


