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V Bardejove17.2.2017

A. Schvaľuje.
I. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta k 1.3.2017.
1. Zaradenie technického zhodnotenia „Rekonštrukcia MFŠ Bardejov – 1. etapa“.
Na základe požiadavky odd. školstva MsÚ Bardejov po zrealizovaní investičnej akcie „Rekonštrukcia
MFŠ Bardejov - 1. etapa“ a následnej kolaudácii predkladáme návrh zaradenia technického
zhodnotenia v celkovej hodnote 1 052 667,12 € do majetku Mesta Bardejov. Účel a výška úhrady
z vlastných finančných zdrojov je v členení:
Vlastné zdroje:
- Projektová dokumentácia:
82.980,00 €
- Prípravné práce:
23.210,70 €
- Stavebné a rekonštrukčné práce:
920.166,41 €
- Ostatné súvisiace výdavky:
- Stavebný dozor
13.650,00 €
- Autorský dozor
8.400,00 €
- Vybavenie
4.260,01 €
Účtovne žiadame zaradiť rekonštrukciu MFŠ k 01.03.2017.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej
akcie „Rekonštrukcia MFŠ Bardejov - 1. etapa“ v hodnote 1.052.667,12 €, do majetku mesta k
01.03.2017.

II. Zverenie nehnuteľného majetku mesta do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS,
m.p. Štefánikova 786, Bardejov, od 1.3.2017.
2. „Rekonštrukcia MFŠ Bardejov – 1. etapa“ na ul. Družstevnej v k.ú. Bardejov.
Po zaradení technického zhodnotenia „ Rekonštrukcie MFŠ Bardejov – 1. etapa“ do majetku Mesta
Bardejov je potrebné „Rekonštrukciu MFŠ Bardejov – 1. etapa“ v Bardejove zveriť do správy
Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, Bardejov v celkovej hodnote
1.052.667,12 € od 1.3.2017.
Podľa GO plánu č. 36494429-34/2016 zo dňa 20.10.2016 sa jedna o nehnuteľnosti a to:
- novovytvorenú parc. C KN 1474/11 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- novovytvorenú parc. C KN 1474/12 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- parc. C KN 1474/1 vo výmere 46165 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
- parc. C KN 1474/4 vo výmere 9290 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
- parc. C KN 1474/9 vo výmere 355 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- parc. C KN 1474/10 vo výmere 562 m2, kultúra pozemku –zastavaná plocha.
- Parc. C KN 1470 vo výmere 8292 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha.
- Parc. C KN 1471 vo výmere 887 m2, kultúra pozemku –zastavaná plocha.
- Parc. C KN 1473 vo výmere 176 m2, druh pozemku – ostatná plocha,
Tribúna „A“ čs. 4101 na parc. C KN 1474/9.
Tribúna „B“ čs. 4102 na parc. C KN 1474/10.
Tribúna č.s. 2869 na parc. C KN 1471.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 11 – O zverení majetku mesta
do správy rozhoduje vždy mestské zastupiteľstvo.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zverenie technického
zhodnotenia „Rekonštrukcie MFŠ Bardejov – 1. Etapa“ na Družstevnej ul. v Bardejove v celkovej
hodnote 1.052.667,12 € do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. Štefánikova
786, Bardejov, od 1.3.2017.
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III. Zverenie nehnuteľného majetku Mesta Bardejov „Rekonštrukcia MFŠ Bardejov – 1. etapa“
prenajímateľom m.p. BAPOS Bardejov, do nájmu Športovému klubu Partizán Bardejov Občianske združenie, Družstevná 1, 085 01 Bardejov, od 1.3.2017.
3. Na základe požiadavky m.p. BAPOS Bardejov a v súlade s platnou nájomnou zmluvou medzi m.p.
BAPOS Bardejov a Športovým klubom Partizán Bardejov - Občianskym združením, Družstevná
1, 085 01 Bardejov a uznesením MsZ č. 64/2014 zo dňa 15.7.2014, ako správcom a prenajímateľom
mestského majetku, predkladáme návrh na doplnenie a zmenu predmetu prenájmu zrekonštruovaného
MFŠ Bardejov – 1. etapa, do nájmu Športovému klubu Partizán Bardejov - Občianske združenie,
Družstevná 1, 085 01 Bardejov od 1.3.2017.
Podľa GO plánu č. 36494429-34/2016 zo dňa 20.10.2016 sa jedna o nehnuteľnosti a to:
- novovytvorenú parc. C KN 1474/11 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- novovytvorenú parc. C KN 1474/12 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- parc. C KN 1474/1 vo výmere 46165 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
- parc. C KN 1474/4 vo výmere 9290 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha,
- parc. C KN 1474/9 vo výmere 355 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,
- parc. C KN 1474/10 vo výmere 562 m2, kultúra pozemku –zastavaná plocha.
- Parc. C KN 1470 vo výmere 8292 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha.
- Parc. C KN 1471 vo výmere 887 m2, kultúra pozemku –zastavaná plocha.
- Parc. C KN 1473 vo výmere 176 m2, druh pozemku – ostatná plocha,
Tribúna „A“ čs. 4101 na parc. C KN 1474/9.
Tribúna „B“ čs. 4102 na parc. C KN 1474/10.
Tribúna č.s. 2869 na parc. C KN 1471.
Ostatné podmienky, povinnosti a záväzky v platnej nájomnej zmluve ostávajú nezmenené.
Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 7, ods. 1 – O nájme rozhoduje
mestké zastupiteľstvo.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zverenie nehnuteľného majetku
mesta prenajímateľom m.p. BAPOS Bardejov do nájmu Športovému klubu Partizán Bardejov Občianske združenie, Družstevná 1, 085 01 Bardejov, od 1.3.2017.
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