Na rokovanie
mestskejrady
na deil 9.11.2017

Materidln. ........

Nfvrh nakladania s majetkom mesta.

Nfvrh na uznesenie:
Mestsk6radav Bardejovepo prerokovani

Na zfklade:

odporudamestskdmuzastupitefstvu
,,N6whnakladanias majetkommesta"
schvrilit'podliaprilohy.

Spracovatelt:
Ing. Jan Mochnacky,
vedricioddeleniaspr6vym{et
Spravodaica:
Ing. JanMochnacky,

vedricioddeleniaspr6vymajetku
Prerokovan6:
- nazasadnuti
komisiespr6vymajetkuMsZ dfia 27.9.2017,

Prwvaf:

V Bardejove 2.11.2017
,

I. Zru5enieuzneseniamestsk6hozastunitel'stvai. l5/2016 zo dfia 31.3.2016.pod bodom A.II.-11.
l. VIDOSA. s.r.o..Pri Stennici3343/1.Bardeiov
pod bodomA.ll.-11,bol schv6leny
zastupitel'stvaE.1512016
zo dha31.3.2016,
Uznesenim
mestsk6ho
preniljom pozemku parc. C KN 161416vo vymere 808 m2 na dobu podas pl6novanejvyfstavby
ihrisko
centra,konkrdtneSportovejhaly, v ktorej bude prev6dzkovat'squashov6
Sportovo-relaxadn6ho
*
zmluve,
a ping pong halu, za n6jomndvo vy5ke | € za cel dobu n6jrnu zmluvu o budricejkripnej
Ddvod zru5enia uznesenia: Po dvoch vyzvach nebola uzatvorend n6jomn6 zmluva a zmluva
o budricejkirpnej zmluve.

B. Neodnorriia.
I. Predai nehnutel'nosti.
2. Vdclav Semani5in.faievski 19. Bardeiov
- poZiadalo odkripeniepozemkuparc. E KN 3538/l o vymere 11576m2, kultrira pozemku- trvaly
tr6vny porast, pozemku parc. E KN 5664122o vymere 4010 m2, kultfra pozemku - vodn6 plocha,
evidovanychna LV d. 1I 832 v k.ri. Bardejov.Na poZadovanychparcel6chpl6nuje na vlastndndklady
vystavat'Sporlovyare6l.
Stanoviskooddeleniapodnikatel'skVch
Iinnosti MsU Bardeiov: Mestsky rirad - oddelenie
podnikatel'skych
dinnostiv Bardejovezabezpedujrice
vykoncestndho
spr6vneho
org6nupre miestnea fdelovd
(cestnlfz6kon)vzneni neskor5ich
komunik6cievzmysle zilkona13511961
Zb. opozemnychkomunik6ciach
predpisov,nem6z6sadnd
pripomienkyk odpredajumestskjchpozemkovparc.E KN 5664/22a 3538/1v k.ri.
Bardejov.
Stanovisko odd. ZP MsU Bardeiov: Mesto Bardejov. m5 spracovanf a Mestskym
zastupitel'stvomBardejov schvSlenyUzemnyipl6n Mesta Bardejov (UPN M Bardejov) aktualizovany
k31.12.2014.IJzemiev okoli parcelya samotn6parcelaE KN 5664122a353811v k.(r. Bardejovje
urdend z dasti pre komunik5ciu, z dasti pre UZEMIE KONCENTROVANEJ
SpOnfOVn.l
VYBAVENOSTI
allJzernie slri2i:
- najm2ipre organizovanf telovycliovnf a Sportovridinnost'profesion6lnehoi vlkonnostndho Sportu,
alebopre l'udov6.5poftovd
aktivity, prev6dzkovan6na komerdnomz6klade
b/na [tzemi je pripustn6
umiestf,ovat':
- Sporlovdobjekty azariadenia
- objekty pre ubytovanie,stravovaniea doplnkovriSportovirvybavenost'
c/ - ostatn6funkcie/ dinnostisf nepripustn6.
Samotn6 parcely i. E KN 5664122 a 3538/1 v k.ri. Bardejov sa ale nachfdzajf
v ziplavovom fzemi Qlss roinej vody, preto qistavba v tomto rizemi je moZni aZ po riprave regukicii vodn6ho toku Topl'a.
UPN M Bardejov bol schv6lenyMsZ Bardejov dira 13.9.2007a aktualizovanyk31.12.2017
v;ihl'adom
s
do r.2025.
podniku.5.p..Od5tenn'izfvod Ko5ice.bumbierska
Stanovisko
Slovensk6ho
vodohospod6rskeho
14. 041 59 KoSice: Predmetndpozemkypredstavujfdast' koryta apobreLnypozemokneupravendho
vodohospod6rsky
vlznamndhovodndhotoku Topl'a,ev. d. toku 021 (HCP 4-30-09-041)
vrkm 105,600105,900
v spr6vena3ejorganiz6cie.
podnik,3.p.,OZ KoSicev danejveci z hl'adiskatechnicko-prev6dzkovlch
Slovensk!vodohospod6rsky
z6ujmovspr6vcuvodn;ichtokov,akoi z hl'adiska
protipovodiovej
ochranyzaujlmaniisledovnd
stanovisko:
S odpredajompozemkov parc. E KN 5664122a E KN 3538/l nesrihlasime.Predmetn6
parcely sri sridast'oukoryta a prirodzenej inund6cie neupravendhovodohospod5rskyvyiznamn6ho
vodndhotoku a nachildzajtsa v z6plavovomrizemi Q5erodnejvody.
Vlastnika pozemkov, Mesto Bardejov upozorfiujeme,Ze predmetn6lokalita bude sirdast'ou
protipovodilovfch opatreni v r6mci stavby ,,Bardejov- ochranapred povodfiami na rieke Topl'a, IIL
etapa",ako aj na re5pektovaniezitkona8,.36412004Z.L o vod6chv znenineskor5fchpredpisov.
Na zSkladevyS5ieuvedendhosa neodponidapredajpozemkuparc. E KN 3538/1 o vfmere
11576m2, kultrira pozemku- trvaly tr6vny porast,pozemkuparc. E KN 5664122o vymere 4010 m2,
1.

kultrira pozemku- vodn6 plocha, evidovanfch na LV d. 11832v k.ri. Bardejoy, za fdelom vystavby
Sportov6hoare6lu.

Priloha i. I :
Nfvrh na uznesenie:
Mestsk6 rada odporuda Mestsk6mu zastupitel'stvuv Bardejove zru5it' bod A.II.-11 uznesenia
mestsk6ho zastupitel'stvad. 1512016zo dila 31.3.2016, predloZen6hopod bodom L-l N6vrhu
nakladanias majetkommesta.

Mestski rada v Bardejove po prerokovani ,rN6vrhu nakladania s majetkom mesta6. odporfia
mestsk6muzastupitel'stvu
neschv6lit'
B. I. Predajnehnutelhosti pod bodom 2.

Tento materi6l obsahuje I stranutextu a I x prilohu.

MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE.
V Bardejove dňa 8.11.2017
Na rokovanie mestskej
rady dňa 9.11.2017.

DOPLNENIE
„Návrhu nakladania s majetkom mesta“.
1. RENT-INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, 080 01 Prešov - predĺženie nájomnej zmluvy
a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.
V súčasnosti realizuje spoločnosť RENT – INVEST REALITY, s.r.o., Sabinovská 1, 080 01
Prešov, IČO: 36 473 308 na pozemkoch parc. C KN 609/14 a C KN 674/45, ktoré sú vo výlučnom
vlastníctve JUDr. Jaroščáka a nachádzajú sa medzi OD Centrum a bytovým domom na ulici Dlhý rad
v Bardejove. Za účelom preložky inžinierskych sieti bola medzi Mestom Bardejov ako
prenajímateľom a spol. RENT-INVEST REALITY, s.r.o. ako nájomcom dňa 23.06.2016 uzatvorená
nájomná zmluva na dobu jedného roka. Zároveň v súlade s uznesením MsZ č. 30/2016 zo dňa
23.06.2016 bola s JUDr. Jaroščákom dňa 22.07.2016 uzatvorená nájomná zmluva a zmluva o budúcej
kúpnej zmluve, predmetom ktorej je nájom a po výstavbe polyfunkčného objektu predaj parc. C KN
574/50 o výmere 56 m².
Spoločnosť RENT – INVEST REALITY, s.r.o. požiadala Mesto Bardejov o predĺženie
nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená na dobu jedného roka.
V súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta sa pre predĺženie
nájomnej zmluvy a aj prevod vlastníctva formou nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
vyžaduje schválenie v MsZ. Oddelenie SM po prerokovaní v príslušných orgánoch mesta, predložilo
žiadosť o predĺženie na rokovanie MsZ dňa 28.08.2017. Tento bod bol však pred rokovaním MsZ
stiahnutý.
Dňa 25.10.2017 sme od spol. RENT – INVEST REALITY, s.r.o. obdržali žiadosť
o stanovisko k nájomnému vzťahu, kde sa uvádza, že v zmysle § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka
„Ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vypratanie
veci alebo vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých
podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje
vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu. Z uvedeného vyplýva, že
nájomný vzťah sa predĺžil na obdobie jedného roka do 23.06.2018. Príslušné nájomné už bolo zo
strany nájomcu na túto dobu uhradené.
Vzhľadom k tomu, že na každé predĺženie nájmu podľa platných Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta sa vyžaduje súhlas MsZ, je potrebné tento bod opätovne predložiť na
rokovanie MsZ a schváliť predĺženie nájmu za účelom preložky vodovodu a kanalizácie, káblov VN
a NN, káblov SLOVAK TELEKOM a.s. a preložky plynu na parc. CKN 618/1, CKN 609/2 a CKN
609/15.
Komisia SM odporúča opätovne predložiť tento bod na rokovanie MsZ a schváliť predĺženie
nájomnej zmluvy zo dňa 23.06.2017 o jeden rok za tých istých podmienok.
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