MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 77/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 1 - predaj nehnuteľnosti - Martin
Petrenko, Bardejovská Nová Ves

A/

schvaľuje
1. Predaj pozemkov: parc. E KN 1418 o výmere 4713 m2, trvalý trávnatý porast,
parc. E KN 1419 o výmere 694 m2, trvalý trávnatý porast, parc. E KN 1420 o
výmere 26596 m2, orná pôda, parc. E KN 1421 o výmere 4549 m2, orná pôda,
evidovaných na LV č. 11832 v extraviláne k.ú. Bardejov, lokalita Líščie diery,
formou obchodnej verejnej súťaže za najnižšie požadovanú kúpnu cenu vo
výške 1,00 € / 1 m2.
Rozhodujúcim kritériom je najvyššia cena, návrhy je potrebné doručiť do 15
dní odo dňa zverejnenia, návrhy budú vyhodnotené do 10 dní odo dňa
uplynutia lehoty na predkladanie návrhov. Mesto Bardejov si vyhradzuje právo
zmeniť podmienky súťaže, alebo súťaž zrušiť a odmietnuť všetky predložené
návrhy.
Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ: Mesto Bardejov ma spracovaný a Mestským
zastupiteľstvom schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov)
aktualizovaný k 31.12.2014. Parcely E KN 1421, E KN 1420, E KN 1419, E
KN 1418 v k.ú. Bardejov sa podľa ÚPN M Bardejov nachádza v ploche pre
ORNÉ PÔDY, t.j. zóna intenzívneho poľnohospodárstva.
ÚPN M Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 a aktualizovaný
31.12.2014 s výhľadom do r. 2025.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 78/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 2 - predaj nehnuteľnosti PEDIA-MEDI, s. r. o. Bardejov

A/

schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj nebytového priestoru –
„Občianske vybavenie bl. B-10“, č.s. 3829 na pozemku parc. C KN 5167/183
vrátane príslušenstva a pozemku parc. C KN 5167/183 o výmere 79 m2,
zastavaná plocha, evidované na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov. Ďalej schvaľuje
predaj nebytového priestoru č. 2 pod poradovým číslom 54 vo vchode 10 na
prízemí obytného domu B-10, č.s. 2745 na parc. C KN 5167/32 vrátane
spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. C KN 5167/32, zastavaná plocha,
evidované na LV č. 9925, za cenu podľa znaleckého posudku č. 22/2022 zo dňa
19.4.2022 vo výške 51.700 €, za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v
rámci ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast pre PEDIA - MEDI, s. r.
o., Štefánikova 707/33, Bardejov.
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 poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci ambulancie všeobecného
lekára pre deti a dorast.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa 13.4.2022 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 79/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 3 - predaj nehnuteľností AUTOSERVIS ŠTAFFEN, s. r. o. Bardejov

A/

schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ podľa GO plánu č. 37119192-55/2022
zo dňa 21.4.2022 (G1-339/2022) predaj novovytvorenej parc. C KN 5263/40 o
výmere 235 m2, trvalý trávny porast, vytvorenej z parc. E KN 4862/3, na ul.
Duklianska v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 85/2022 zo
dňa 22.3.2022 vo výške 14,00 € / 1 m2 + 10 % pre AUTO
SERVIS ŠTAFFEN,
s. r. o., Duklianska 3741, Bardejov.
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 využitie neupraveného pozemku.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa 13.4.2022 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 80/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta -bod 4 - predaj nehnuteľnosti - Bučková
Anna, Bardejov

A/

schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ predaj pozemku parc. E KN 2605/3 o
výmere 20 m2, trvalý trávny porast, na ul. Pod papierňou (Strelnica) v k.ú.
Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 77/2022 zo dňa 17.3.2022 vo
výške 7,00 € / 1 m2 + 10 % pre Bučkovú Annu, Martina Benku 9, Bardejov.
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 majetkovoprávne vysporiadanie užívaného pozemku ako záhradka v
záhradkárskej lokalite Strelnica v k.ú. Bardejov.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa 13.4.2022 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 81/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 5 - predaj nehnuteľností - HaP
Slovakia, Bardejov

A/

schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ podľa GO plánu č. 37119192-35/2022
zo dňa 21.3.2022 (G1-228/2022) predaj pozemku novovytvorenej parc. C KN
4272/74 o výmere 392 m2, vodná plocha, za cenu podľa znaleckého posudku č.
84/2022 zo dňa 22.3.2022 vo výške 16,89 € / 1 m2 + 10 % pre HaPSlovakia, s.
r. o., Priemyselná 25, Bardejov.
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 zabezpečenie vstupu do areálu prevádzky.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa 13.4.2022 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 82/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 6 - prenájom nehnuteľností - OOCRŠariš Bardejov

A/

schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ prenájom pozemku parc. C KN 2220/2
o výmere 383 m2, zastavaná plocha, a postavenej stavby – amfiteátra bez
označenia súpisným číslom, evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, na dobu
neurčitú za nájomné vo výške 1,00 € ročne za účelom obnovy a revitalizácie
amfiteátra v Meste Bardejov pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu ŠARIŠ Bardejov.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, podľa Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 2/c, sa jedná o
prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom
osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom
je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu
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 obnova a revitalizácia Amfiteátra v Meste Bardejov.
Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa 13.4.2022 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 83/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - bod 7 - zámena nehnuteľností - Ing. Ján
Holub, Stropkov

A/

schvaľuje
1. 3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ zámenu pozemkov na ul. Priemyselná v
k.ú.
Bardejov
takto:
Ing. Ján Holub, Samuela Jurkoviča 1725/7, 091 01 Stropkov, je vlastníkom
nehnuteľnosti – pozemkov parc. C KN 3813/4 o výmere 1292 m2, zastavaná
plocha, parc. C KN 3813/5 o výmere 181 m2, zastavaná plocha, evidovaných
na LV č. 5641. Ďalej je vlastníkom pozemku parc. C KN 4272/11 o výmere
284 m2, ostatná plocha, evidovanej na LV č. 16220 v k.ú. Bardejov.
Mesto Bardejov je vlastníkom pozemku parc. E KN 5670/5 o výmere 1933 m2,
vodná plocha, evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov.
Podľa GO plánu č. 37119192-35/2022 zo dňa 21.3.2022 (G1-228/2022) Ing.
Ján Holub odovzdá do vlastníctva Mesta Bardejov parc. C KN 3813/5 o
výmere 118 m2, zastavaná plocha.
Mesto Bardejov odovzdá do výlučného vlastníctva Ing. Jánovi Holubovi,
Samuela Jurkoviča 1725/7, 091 01 Stropkov, novovytvorenú parc. C KN
4272/75 o výmere 314 m2, vodná plocha.
Všeobecná hodnota nehnuteľností je stanovená znaleckým posudkom č.
84/2022 zo dňa 22.3.2022 vo výške 16,89 € / 1 m2. Za rozdiel v azmieňaných
nehnuteľnostiach bude doplatené Mestu Bardejov.
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 majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, ktorý slúži ako prístupová
komunikácia na ul. Priemyselná.
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol
zverejnený dňa 13.4.2022 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke
mesta.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 84/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Výročná správa o hospodárení za rok 2021 - a) m. p. Bapos, b) ZUŠ M. Vileca

A/

berie na vedomie
1. Výročnú správu o hospodárení v m. p. Bapos za rok 2021.
2. Výročnú správu Základnej umeleckej školy M. Vileca za rok 2021.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 85/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2021

A/

berie na vedomie
1. Správu o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2021.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E č. 86/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt - "Revitalizácia vnútroblokových
priestorov na sídlisku Obrancov mieru - 2. etapa - časť A"

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu "Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru
- 2. etapa - časť A" realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87,
ktorého ciele sú v súlade s platnýmm 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. 77 390,36 EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu 1 547 807,23 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. 87/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt: "Revitalizácia vnútroblokových
priestorov na sídlisku Obrancov mieru - 2. etapa - časť B"

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu "Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru
- 2. etapa - časť B" realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87,
ktorého ciele sú v súlade s platnýmm 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. 44 230,10 EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu 884 602,08 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. 88/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt "Revitalizácia vnútroblokových
priestorov na sídlisku Obrancov mieru - 3. etapa - časť A"

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu "Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru
- 3. etapa - časť A" realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87,
ktorého ciele sú v súlade s platnýmm 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. 82 297,61 EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu 1 645 952,25 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. 89/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt "Revitalizácia vnútroblokových
priestorov na sídlisku Obrancov mieru - 3. etapa - časť B"

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu "Revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru
- 3. etapa - časť B" realizovaného v rámci výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87,
ktorého ciele sú v súlade s platnýmm 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. 51 780,57 EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu 1 035 611,31 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. 90/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh na schválenie žiadosti o NFP pre projekt " Regenerácia vnútroblokových
priestorov na ul. Námestie L. Berku v m. č. Bardejovská Nová Ves"

A/

schvaľuje
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie
projektu "Regenerácia vnútroblokových priestorov na ul. Námestie L. Berku v
m. č. Bardejovská Nová Ves" realizovaného v rámci výzvy
IROP-PO7-SC73-2021-87, ktorého ciele sú v súlade s platnýmm 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. 48 028,83 EUR z celkových oprávnených výdavkov
projektu 960 576,51 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. 91/2022 - M
z 30. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
26.5.2022
k bodu Návrh volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy
mesta Bardejov na volebné obdobie 2022 - 2026

A/

schvaľuje
1. 9 volebných obvodov a 25 poslancov pre voľby do orgánov samosprávy mesta
Bardejov v roku 2022 na volebné obdobie 2022 - 2026 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha č. 1 uznesenia MsZ č. 91/2022 – M zo dňa 26. 5. 2022
Volebné obvody a počty poslancov pre voľby do orgánov samosprávy mesta Bardejov na volebné obdobie 2022 - 2026
č. vol.
obvodu

okrsok

č.1

1-5

č.2

6-11

č.3

12-13

č.4

14-17

č.5

18
26-27

č.6

č.7
č.8
č.9

SPOLU

19-21

22-25
28

29

ulice
Ťačevska 5-6, 8-14, 15-21, 25-37, 7, 38, 40, 43 ,43A, 45, 1-4, Kuzmányho, Jiráskova 14-15, 18,
6-7, Komenského 25-27, 1-19, 23, Puškinova, Sv. Jakuba, Mihaľov, Bezručova, rekr. domy súp.
č. 5192, 5619, 5672, 5692, 5746, 5795
Komenského 28-45, 20-22, Sázavského 13-18, 1-12, Tačevská 22-24, 42, 42A, Gorlická 1-8, 917, Partizánska 21-26, 1-17, Wolkerova, Cintorínska, Mlynská, Moyzesova, Gorkého, Jiráskova
1-4, 19-23, 9
Pod papierňou, Gutgeselova, Homolkova, Chyzerova, Jána Bottu, Mikulovská, Sládkovičova,
Partizánska 27-44 , rekr. domy súp.č. 5500, 5606, 5697, 5752, Mníchovský potok
Fučíkova, T. Ševčenku, 29. augusta, B. S. Timravy, Štefánikova, Nábrežná, Dlhý rad,
Hurbanova, Nový Sad, Českej Lípy, Jesenského, Kellerova, Přerovská, Slovenská, Družstevná,
Andraščíkova, Partizánska 45-46, 48, rekr. dom súp. č. 4056
Baštová, Fraňa Kráľa, Františkánov, Gróner, Hviezdoslavova, Kacvinského, Kláštorská, Kpt.
Nálepku, Krátky rad, M. V. Miškovského, Na Hradbách, Námestie SNP, Pod brehom, Pod
Kalváriou, Pod lipkou, Pod Šibeňou horou, Postajok, Poštová, Radničné námestie, Rhodyho,
Starý blich,. Stocklova, Šiancova, Veterná, Poštárka, Mičkova, Bardejovská Zábava, rekr. dom
súp. č. 4087, Bardejov 0-bezdomovci
9.mája, Bernolákova, Janka Matušku, Kukorelliho, Kukučínova, Kúpeľná, Kutuzovova,
Ľudovíta Štúra, Martina Benku, Pod Vinbargom, Sama Chalupku, Toplianska,
Bardejovské Kúpele, Duklianska, Pri Štepnici, Tehelná, Jána Kalinčiaka, Azalková, Astrová,
Fialková, Konvalinková, Zvončeková, Klinčeková, Ľaliová, Narcisová, ulica Dobšinského,
Astrova, Azalkova, Fijalkova, Klinčekova, Konvalinkova, Ľaliova, Narcisova, Zvončekova,
J.Grešáka, Námestie Svätej rodiny, Námestie arm. gen. L. Svobodu, Laca Novomeského, Jána
Švermu, Andreja Svianteka, Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka
Dlhá Lúka – Chmelník, Dlhá, Pánska, Kostolná, Makovická, Pod kútmi, Majer, Hlavná, Rovná,
Minerálna, Sady, Kamenec, Achátova, Jantárova, Opálova, Rubínova, Smaragdova, Topásova,
Zafírova,
Bardejovská Nová Ves – Krátka, Nám. L. Berku,
Orechová, Potočná, Lipová,
Záhradná,Vodárenská,
Kvetinová, Giraltovská, M. Vileca, Brezová, Pálenica,
Jabloňová, Čerešňová, Pri štadióne,
Nová, Lesná, Dubová,
Dujavá, Agátová, Javorová, Jelšová, Smreková , Gaštanová,
Buková, Jedľová, Topolová, Vŕbová , Slnečná,

počet
poslancov

počet
obyvateľov

počet obyvateľov
na 1 poslanca

4

4585

1146

5

4976

995

2

2511

1256

4

4054

1014

2

4279

2140

2

2070

1035

4

5225

1306

1

1706

1706

1

1650

1650

25

