MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 217/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 118/2011 o určení náležitostí
miestnych daní

A/

schvaľuje
1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.
118/2011 o určení náležitostí miestnych daní so schválenými doplnkami.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 218/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitosti
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

A/

schvaľuje
1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 60/2004
o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 219/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s
komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi

A/

schvaľuje
1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.
163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 220/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 181/2019 o poskytovaní dotácie
z rozpočtu mesta

A/

schvaľuje
1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.
181/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 221/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 162/2015 o určení výšky dotácie
na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení so sídlom na území
mesta Bardejov

A/

schvaľuje
1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č.
162/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a
školských zariadení so sídlom na území mesta Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 222/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh zmien a doplnkov Územnoplánovacej dokumentácie mesta - zadanie pre
spracovanie ÚŠ 29/2021

A/

súhlasí
1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta
Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov o
ktorú požiadal Mgr. František Billý, Kutuzovova 37, 085 01 Bardejov na
parcelách č. C KN 1612/2, 1612/5, 1614/3, 1614/4 a západných častiach
parciel č. C KN 1612/4, 1614/1, 1614/5 v k.ú Bardejov. Zmena má riešiť
zmenu využívania plôch športovej vybavenosti a verejných športovísk na
plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby s maximálnym počtom 3 rodinných
domov (Bm 2/0,40). Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
2. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta
Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov o
ktorú požiadal požiadal Ing. Peter Ždiľa, Mihaľov 39, 085 01 Bardejov na
parcele č. C KN 4408/7 a 4408/25 v k.ú. Bardejov. Zmena má riešiť využitie
územia na plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby. Štúdiu spracuje na vlastné
náklady.
3. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta
Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov so
zohľadnením budúcej cesty na Vinbarg v severnej časti lokality, o ktorú
požiadal Ing. Daniel Javorský, Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov na parcele
č. C KN 1618/104, 1618/105, E KN 4196, 4193/2, 4192/2, 4189/2 v k.ú.
Bardejov. Zmena má riešiť zmenu využívania plôch sociálnej občianskej
vybavenosti – stredné školstvo na plochy pre stavebný dvor – administratívne
priestory a halu pre sklad stavebného materiálu. Štúdiu spracuje na vlastné
náklady.
4. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta
Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov o
ktorú požiadal Ing. Vincent Kendra, Vodárenská 27, 085 01 Bardejov na
parcele č. E KN 566/2, 565, 559 a C KN544/1 v k.ú. Bardejovská Nová Ves.
Zmena má riešiť zmenu využívania plôch určených na priemyselný park na
plochy nizkopodlažnej a strednopodlažnej bytovej zástavby. Štúdiu spracuje
na vlastné náklady.

A/

súhlasí
5. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta
Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov o
ktorú požiadalo
predstavenstvo Združenia účastníkov jednoduchých
pozemkových úprav v časti k.ú. Dlhá Lúka – lokalita Lán. Zmena má riešiť
zmenu využívania plôch určených na trvale trávnaté porasty, verejnú zeleň
a plochy s rekreačno-športovým využívaním (golfové hrisko) na plochy
rekreačno-športovým využívaním. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
6. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta
Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o
ktorú požiadal Peter Voľanský Pod lipkou 62, 085 01 Bardejov na parcele č. C
KN 6174/48, 6328/15, E KN 2094/2,2107/4, 2141/1 (Severovýchodná časť) v
k.ú. Bardejov. Zmena má riešiť využitie územia na plochy nízkopodlažnej
bytovej zástavby. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
7. So spracovaniu urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov
(ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú
požiadali vlastníci pozemkov v zastúpení Máriou Dzubákovou, Stebník 1, 086
33 Zborov na parcele č. C KN1618/117 (č. E KN 4169 a E KN 4175) v
k.ú. Bardejov. Zmena má riešiť zmenu využívania plôch športovej
vybavenosti a verejných športovísk na plochy nízkopodlažnej bytovej
zástavby. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.
8. So začatím obstarávania a spracovania zmeny
dokumentácií mesta Bardejov podľa bodu 1 až 7.

B/

územnoplánovacích

nesúhlasí
1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta
Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov:
a.) o ktorú požiadala spol. OLIVA group s.r.o., Mostová 6, 811 02 Bratislava
na parcele č. C KN 3442/34 v k.ú. Bardejov. Zmena má riešiť zmenu
využívania časti parkovacích plôch pri OC Kaufland na čerpaciu stanicu
pohonných látok ČSPHL.
b.) o ktorú požiadala Bc. Ľubica Jurkaninová, Komenského 28, 085 01
Bardejov na parcele č. E KN 1303 v k.ú. Bardejov. Zmena má riešiť zmenu
využívania plôch pôvodného poľnohospodárskeho využitia – trvale trávnaté
porasty na plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby.
c.) o ktorú požiadali vlastníci pozemkov v zastúpení Júliusom Petrušom,
Záhradná 265/5, 086 12 Kurima na parcele č. C KN 5150/2, 5150/3 a 5152/2 v
k.ú. Bardejov. Zmena má riešiť využitie územia na plochy nízkopodlažnej a
strednopodlažnej bytovej zástavby.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 223/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh Dodatku č. 1 k zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov
- Centra sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

A/

schvaľuje
1. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Mesta Bardejov Centra sociálnych služieb, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 224/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt "Zníženie energetických
nákladov na prevádzku budovy Mestskej polície v Bardejove"

A/

schvaľuje
1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Zníženie energetických
nákladov na prevádzku budovy Mestskej polície v Bardejove"realizovaného v
rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5 %, t. j. 13 700 EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu vo výške 273 461,74 EUR.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 225/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt "Zníženie energetických
nákladov MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov"

A/

schvaľuje
1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Zníženie energetických
nákladov MŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Bardejov" realizovaného v rámci
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finačných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5 %, t. j. 29 000 EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu vo výške 579 593,35 EUR.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 226/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt "Zníženie energetických
nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri Športovej hale v Bardejove"

A/

schvaľuje
1. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu "Zníženie energetických
nákladov na prevádzku administratívnej budovy pri Športovej hale v
Bardejove"realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
rozvoja mesta.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5 %, t. j. 27 200 EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu vo výške 543 896,89 EUR.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 227/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt "Zníženie energetických
nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23 v Bardejove"

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu s názvom "Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ
Komenského 23 v Bardejove" realizovaného v rámci výzvy na predkladanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zníženie energetickej náročnosti
verejných budov, kód výzvy OPKZ-PO4-SC431-2021-68, ktorého ciele sú v
súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške maximálne 5 %, t. j. 52 632,00 EUR z maximálnych
celkových oprávnených výdavkov projektu 1 052 632 EUR s DPH.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 228/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt "Zníženie energetických
nákladov na prevádzku ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove"

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu s názvom "Zníženie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Nám.
arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove" realizovaného v rámci výzvy na
predkladanie žiadosti o nenávratný finačný príspevok na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom
rozvoja mesta.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške maximálne 5 %, t. j. 52 632,00 EUR z maximálnych
celkových oprávnených výdavkov projektu 1 052 632 EUR s DPH.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 229/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti
budov ZŠ B. Krpelca Bardejov"

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu s názvom "Zníženie energetickej náročnosti budov ZŠ B. Krpelca
Bardejov" realizovaného v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný
finačný príspevok na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, kód
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom mesta a platným programom rozvoja mesta.
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške maximálne 5 %, t. j. 52 632,00 EUR z maximálnych
celkových oprávnených výdavkov projektu 1 052 632 EUR s DPH.
4. Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 230/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt "Doplnenie technickej
infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov - 10/2021"

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre
rok 2022 na činnosť C5 s názvom projektu "Doplnenie technickej
infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov 10/2021".
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 0 %, t. j. 0 EUR z celkových oprávnených výdavkov projektu
172 008,-- EUR s DPH.
4. Zabezpečenie financovania prípadných ďalších neoprávnených výdavkov z
rozpočtu mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 231/2021-M
z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
27.10.2021
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt "Zásobovanie pitnou vodou a
odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov - Horná Topľa - SO 17 - Bardejovský
Mihaľov - vodovod"

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie z Environmentálneho fondu pre
rok 2022 na oblasť B Ochrana a využívanie vôd s názvom projektu
"Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bardejov Horná Topľa - SO 17 - Bardejovský Mihaľov - vodovod".
2. Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie.
3. Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5 %, t. j. 26 316 € z celkových oprávnených výdavkov
projektu 526 316 EUR s DPH.
4. Zabezpečenie financovania prípadných ďalších neoprávnených výdavkov z
rozpočtu mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

