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U Z N E S E N I E   č. 94/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj n ehnute ľnosti - MSc. Peter Kurnát, Bardejovské Kúpele 89
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ , predaj nehnuteľnosti parcely  E KN č. 5024 o výmere 1 380 m2, druh
ostatná plocha v k.ú. Bardejov, časť Bardejovské Kúpele, zapísanej  na Okresnom úrade Bardejov,
katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 11832  za cenu 15 €/m2  pre MSc. Petra Kurnáta, Bardejovské
Kúpele 89, 086 31 Bardejovské Kúpele - pozemok v Bardejovských Kúpeľoch.

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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je udržiavanie pozemku
pred znečistením a zarastaním náletových drevín.

Kúpna zmluva podpísaná 14.10.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 95/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj n ehnute ľností - OZ Mi čkova 433/8 a poslanecký návrh
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ - poslanecký návrh Mgr. Šmilňáka, predaj nehnuteľnosti časti pozemku
z parcely  na základe GO plánu č. 37119192-67/2020 a to novoytvorenú parcelu CKN 2697/7 o výmere 110
m2 , druh pozemku - vodná plocha v k. ú. Bardejov , na ktorej sa nachádza studňa a rezervoár pitnej vody
pre obyvateľov  na ulici Mičkova, za cenu 15 €/m2  pre Občianske združenie Mičkova, 433/8, 085 01
Bardejov, v zastúpení predsedom spávnej rady  Ing. Lenkou Renčkovou so zriadením predkupného práva v
prospech Mesta Bardejov za kúpnu cenu 15 €/m2.

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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zabezpečenie prístupu k
vodnému zdroju.

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena podpísaná dňa 26.10.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 96/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj n ehnute ľnosti - CENOZA, s. r. o. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ , predaj nehnuteľnosti CKN 3420/2 o výmere 323 m2, zastavaná
plocha a nádvorie pod administratívnou budovou súp.č. 1434, CKN 3420/3 o výmere 95 m2, zastavaná
plocha a nádvorie pod vrátnicou súp.č. 2989, CKN 3420/39 o výmere 71 m2, zastavaná plocha a nádvorie
pod – vrátnicou  súp.č. 3007, CKN 3420/67 o výmere 522 m2, zastavaná plocha a nádvorie pozemok príľahlý
k budove pre CENOZA s.r.o., Duklianska 1434/085 01 Bardejov, v zastúpení konateľom Ing. Milanom
Hrivňakom, Zlaté 11, 086 01 Rokytov.  Predmetné pozemky sú vedené na LV 6279 za  cenu stanovenú
znaleckým posudkom č. 41/2020  vo výške 18,82 €/m2 .

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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je predaj pozemkov pod
budovami vo vlastníctve žiadateľa a zabezpečenie manipulačného a parkovacieho priestoru k budovám vo
vlastníctve žiadateľa.

Kúpna zmluva popdísaná dňa 23.11.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 97/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj s poluvlastníckeho podielu - Kašper František,Bardejo v
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Predaj spoluvlastníckeho podielu v 1/2 na parcele CKN 3420/71 o výmere 647 m2 – zastavaná plocha a
nádvorie v k. ú. Bardejov,  LV 11431 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č.42/2020 vo výške 18.82
€/m2 pre Kašpera Františka, Ťačevská 1572/33, 085 01 Bardejov,  v súlade s § 9a ods. 8c zákona č.
138/1991 Zb.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/c,  sa jedná o prevod podielu na pozemku vo vlastníctve majetku mesta,
ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo.

zmluva podpísaná 27.11.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 98/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj p odielov - Peter Herstek . WOODHER
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov MsZ , predaj podielov vo vlastníctve Mesta Bardejov na parc. C KN 3420/63
o výmere 253 m2, zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 16875,v podiele  169205/183830
a na parc. C KN 3420/14 o výmere 176 m2, zastavaná plocha, LV č. 11569, v  podiele  161155/183830, ktoré
tvoria priľahlú  plochu k výrobnej hale a pozemku v jeho vlastníctve v areáli bývalého v.d. Snaha Bardejov v
k.ú. Bardejov, za cenu stanovenú znaleckým posudkomč. 43/2020 vo  výške 18.82 €/m2 + 10 % pre Peter
Herstek – WOODHER – ATYPICKÉ STOLÁRSTVO, Bartošovce 4, 086 42 Hertník, IČO:  33964661.

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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zabezpečenie
manipulačného a parkovacieho priestoru  k  budove  č.s. 3675 na parc. C KN 3420/91 vo vlastníctve
žiadateľa.

Kúpna zmluva podpísaná dňa 18.11.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 99/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj p ozemku - Dušan Marinko, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemku parcela CKN 3420/89 o výmer 161 m2, zastavaná plocha a
nádvoria, zapísanej na LV 6279 pre k.ú. Bardejov, za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 44/2020 vo
výške 18.82 €/m2 + 10 % pre Dušana Marinka, Kukorelliho 2944/55, 085 01 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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je vytvorenie prístupov k
jednotlivým prevádzkam vo vlastníctve žiadateľov.

Kúpna zmluva pripravená na podpis

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 100/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj časti pozemku - Ing. Marián MIškanin, Bratislava
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj časti pozemku z parc. E KN 1526 evidovanej na LV č. 1106 v k. ú.
Dlhá Lúka v záhradkárskej lokalite v súlade s GO plánom č. 37119192-52/2020 novovytvorená parc. C KN
1216/11 o výmere 93 m2 za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 72/2020  vo výške 5,81 €/m2 + 10%
pre Ing. Mariána Miškanina, PhD. , Medveďovej 14, 851 4 Bratislava.

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..

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zabezpečenie prístupu
na pozemok.

Kúpna zmluva podpísaná dňa 19.10.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 101/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj p ozemku - Mokroluská Anna, Kubeková Anna, Mokroluský
Ján, Dan čišinová Marta, Soroková Magdaléna
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Predaj  pozemku parc. E KN 5627/3 o výmere 41 m2, kultúra pozemku  - vodná plocha, evidovaného na LV
č. 11832 pre k. ú. Bardejov do podielového spoluvlastníctva tak, ako sú evidovaní na LV č. 985 v k. ú.
Bardejov po dedičskom konaní po ich nebohom otcovi. Pozemok sa nachádza za rodinným domom a
záhradkou. Predaj pozemku za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 73/2020 vo výške 13,98 €/m2 +10%
pre:
Mokroluská Anna rod. Vajšáková, Gróner 1199/15, 085 01 Bardejov
Kubeková Anna rod. Mokroluská, Komenského 567/30, 085 01 Bardejov
Mokroluský Ján,  Nový sad 920/8, 085 01 Bardejov
Dančišinová Marta rod. Mokroluská, A.Svianteka 1626/1, 085 001 Bardejov
Soroková Magdaléna rod. Mokroluská, A. Svianteka 2562/24, 085 01 Bardejov

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/b,  sa jedná o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.

Počas prípravy zmluvy došlo k zmene spoluvlastníka, potrebná zmena uznesenia

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 102/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj p ozemkov  - Vladimír Packa, Porúbka
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Predaj pozemkov parcely   E KN 4741/1 o výmere 140 m2 a E KN 4742 o výmere 33 m2, ktoré sú vo
vlastníctve mesta Bardejov evidované na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, ul. Tehelná. Predaj pozemkov za cenu
stanovenú znaleckým posudkom č. 74/2020 vo výške 26,77 €/m2 + 10% pre Vladimíra Packa, Porúbka 27,
086 12 Porúbka.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/b ,  sa jedná o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.

Pripravená zmluva k podpisu a zaslaná na vyjadrenie

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení
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U Z N E S E N I E   č. 103/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta- predaj po zemkov - SCHOTT, s. r. o. Bardejov a mimosúdna dohod a
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

3/5 väčšinou všetkých poslancov predaj pozemkov parcely C KN 575/2 o výmere 20.562 m2, trvalý trávnatý
porast a C KN 573/32 o výmere 1962 m2, zastavaná plocha a nádvorie vedené na LV 820 v k.ú. Bardejovská
Nová Ves za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 25/2020  vo výške 6,63 €/m2  pre SCHOTT s.r.o.,
Orechová 6, 085 01 Bardejov, IČO: 36449598.

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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je ukončenie súdného
sporu a dosiahnutie mimosúdnej dohody.

Kúpna zmluva pripravená na podpis

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 104/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - predaj časti pozemku - Belej čák Pavol, Katarína Belej čáková,
Mária Belej čáková
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Predaj časti pozemku parcela  č. CKN  4262/53   na Kutuzovovej ulici, podľa vzájomne odsúhlaseného GO
plánu za cenu stanovenú znaleckým posudkom č. 46/2020 vo výške 35,86 €/m2 + 10% pre Belejčák Pavol,
Kutuzovova 30, 085 01 Bardejov, Katarína Belejčáková, Kutuzovova 39, 08501 Bardejov a Mária
Belejčáková, Kutuzovova 39, 085 01 Bardejov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/b, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/b ,  sa jedná o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.

pripravená kúpna zmluva zaslaná na pripomienkovanie, žiadosť o zníženie kúpnej ceny

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 105/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - odpredaj  spoluvlastníckeho podielu - Ing. Hajdu Slavomír,
Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Poslanecký návrh Mgr. Mareka Hudáka na odpredaj  spoluvlastníckeho podielu  9/10 na parcele C KN 6627 o
výmere 794 m 2 – orná pôda, číslo LV 17012 v k. ú. Bardejov. Odpredaj spoluvlastníckeho podielu 9/10 za
cenu 20 €/m2  pre Ing. Hajdu Slavomír MBA, Sázavského 6, 085 01 Bardejov.
Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/c, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/c,  sa jedná o prevod podielu na pozemku vo vlastníctve majetku mesta,
ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo.

Kúpna zmluva podpísaná 14.10.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 106/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - vyhlásen ie obchodno-verejnej sú ťaže - predaj pozemkov v
Bardejovskej Novej Vsi
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Vyhlásenie  obchodno verejnej súťaže na predaj pozemkov v Bardejovskej Novej Vsi -  prevod parciel  -  EKN
511/1 o  výmere 10710 m2, kultúra pozemku - orná pôda, v podiele 1/1  a EKN 511/3 o výmere 3015 m2,
kultúra pozemku - orná pôda, v podiele 1/1 evidovaných  na LV č. 1475  v k.ú. Bardejovská Nová Ves za
najnižšie ponúkanú kúpnu cenu 15 €/m2.

OVS neúspešná

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 107/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - odpredaj  vodovodného a kanaliza čného potrubia v Bard. Novej Vsi
a Dlhá Lúka - VVS, a. s.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Odpredaj vodovodného a kanalizačného potrubia v meste Bardejov  do majetku Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s., závod Bardejov, Duklianska 3, 085 01 Bardejov.  9,591 km dlhú vodovodnú sieť
a 1,382 km dlhú kanalizačnú sieť, ktorá sa nachádza v majetku mesta, ale prevádzkuje a stará sa o ňu VVS,
a.s. a vynakladá  finančné prostriedky na opravu porúch na potrubí príp. pri vykonávaní akýchkoľvek
prevádzkových činností. Odkúpenie kanalizačnej prípojky v k.ú. Bardejovskej Novej Vsi za 1€ a rozvody
verejnej kanalizácie v k.ú. Dlhá Lúka za 1€.

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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je odborná spôsobilosť
VVS a.s. na prevádzku a správu vodovodov a kanalizácií plne v súlade s platnou slovenskou legislatívou.
Podľa § 2 písmeno c) a d) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa za
hromadné zásobovanie vodou považuje to, keď ide o zásobovanie 50 a viac osôb, prípadne zásobovanie,
ktorého priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody. Hromadným odvádzaním odpadových vôd je
príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd od viac ako 50 osôb, alebo ak je priemerná denná
produkcia viac ako 10 m3 odpadovej vody.

Oznámenie o schválení odpredaja bolo zaslané VVS, a.s. s tým, aby nám zaslali návrh kúpnej zmluvy

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 108/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zámena časti pozemku - Ľuboslav Hankovský, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zámenu  časti pozemku pre Ľuboslava Hankovského a manž. Mgr. Martinu Hankovskú, Ľ. Štúra 3776/50,
08501 Bardejov z parc. C KN 6284/11, C KN 5255/43, C KN 5255/2, C KN 5254/42 a C KN 5254/61   a z
parcely C KN 5256/5 pod plánovanou miestnou komunikácou by zámenou prešlo do vlastníctva mesta podľa
vzájomne odsúhlaseného GO plánu. Za zamieňané nehnuteľnosti si zmluvné strany navzájom  nebudú nič
doplácať,  výmera bude upresnená geometrickým 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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa je vysporiadanie pozemkov pod plánovanou miestnou
komunikáciou.

čaká sa za vyhotovením GO plánu

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení
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U Z N E S E N I E   č. 109/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zámena p ozemkov - Branislav Lazor - LA CARNE, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zámenu pozemkov pre Branislava Lazora – LA CARNE, s.r.o., Stöcklova 14, Bardejov podľa vzájomne
odsúhlaseného GO plánu č. 37119192-40/2020, kde Mesto Bardejov nadobudne parc. C KN 1292/4 o
výmere 13 m2 – diel 12, CKN 1292/4 o výmere 3 m2 – diel 10, CKN 1291/2 o výmere 2 m2 -  diel 9,
zastavaná plocha a nádvorie a spol. LA CARNE, s.r.o. nadobudne parc. C KN1292/1 o výmere 7 m2 – diel 1,
CKN 1002/1 o výmeer 27 m2 – diel 4, CKN 1291/1 o výmere 46 m2 – diel 6, CKN 1291/1 o výmere 2 m2 –
diel 7, CKN 1298/1 o výmere 10 m2 – diel 8 v k.ú. Bardejov s tým, že rozdiel vo výmere bude uhradený v
cene stanovenej znaleckým posudkom č. 45/2020 vo výške 40,34 €/m2 + 10%.

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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je vysporiadanie
pozemkov po výstavbe polyfunkčného domu LA-CARNE na ul. Mlynská v k.ú. Bardejov.

zámená zmluva pripravená a zaslaná na pripomienkovanie

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 110/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zámena n ehnute ľností - Ing. Jozef Rohá ľ, Bardejov, EKOAUTO, s.
r. o. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zámenu nehnuteľností  na ul. Štefánikovej v Bardejove pre Ing. Jozef Roháľ, Štefánikova 90, 085 01
Bardejov, EKOAUTO s.r.o. Bardejov, Štefánikova 90, 085 01 Bardejov, IČO: 36 444 481  z dôvodu
pravdepodobne nesprávneho zamerania, alebo nesprávneho osadenia stavieb oproti  súčasnému stavu
hraníc v k.ú. Bardejov v minulom období.Mesto Bardejov nadobudne podľa GO plán č. 33530386-30/2020:
parc. C KN 1688/26 o výmere 462 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc. CKN 1654/31 o výmere 3 m2,
zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bardejov. Celkom pre Mesto Bardejov 465 m2. Spol. EKOAUTO s.r.o.
Bardejov nadobudne podľa GO plánu č. 33530386-29/2020: parc. C KN 4279/47 o výmere 147 m2,
zastavaná plocha a nádvorie, parc. C KN 1654/12 o výmere 276 m2, zastavaná plocha a nádvorie a parc. C
KN 1654/7 o výmere 47 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bardejov. Celkom pre EKOAUTO s.r.o.
Bardejov 470 m2. S tým, že rozdiel vo výmere bude uhradený v cene stanovenej znaleckým posudkom č.
77/2020  vo výške 18,64 €/m2.
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.
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je usporiadanie vlastníckych
vzťahov podľa reálného užívani nehnuteľností.

zámenná zmluva podpísaná dňa 09.11.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 111/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zámena p ozemkov - Vovchok Mikhail, Vladivostok
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zámenu pozemkov v k.ú Bardejov podľa GO plánu č. 37119192-74/2020 a to parcela C KN 4886/425 o
výmere 6 m2 za parcelu CKN 4886/426 o výmere 6 m2 ostatná plocha v k.ú Bardejov pre Vovchok Mikhail,
Russkaia dom 57/L, kv23, Vladivostok, Ruská Federácia Vovchok Mikhail, Russkaia dom 57/L, kv23.
Pri porealizačnom zameraní chodníka na ulici Ťačevská v Bardejove bolo zistené, že chodník sa nachádza
na pozemku vo vlastníctve p. Mikhaila Vovchoka. Na základe vzájomných rokovaní bol vytvorený GO plán pre
zámenu pozemkov o výmere 6m2 a to parcela C KN 4886/425 o výmere 6 m2 za parcelu CKN 4886/426 o
výmere 6 m2 ostatná plocha v k.ú 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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je  je vysporiadanie
pozemkov pod chodníkom.

Zámenná zmluva pripravená na podpis

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 112/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - odkúpeni e nehnute ľností - Železnice SR, Bratislava
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Odkúpenie nehnuteľností od Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Holeková 6,
811 04 Bratislava 1 takto:
   -  pozemok parc. C KN 2975/4 o výmere 285 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
   -  pozemok parc. C KN 2975/5 o výmere 338 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
ktoré sú v celosti zapísané na LV  č. 5560 vedenom Okresným úradom Bardejov pre k.ú. Bardejov do
vlastníctva Mesta Bardejov za kúpnu cenu 11.214 € bez DPH (13.456,80 € s DPH) po schválení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta.

Zaslaná informácia ŽSR k ďalšiemu konaniu aj výpis z uznesenia

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 113/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - prenájom  nehnute ľného majetku mesta - Po ľnohospodárske
podielnicke družstvo Bardejov, objekt RDP, 08622 K ľušov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Prenájom poľnohospodárskej pôdy pre Poľnohospodárske podielnické družstvo Bardejov, objekt RDP, 086
22 Kľušov.
Obvyklá cena za prenájom poľnohospodárskej pôdy v katastrálnom území Bardejov pre príslušné obdobie
zverejnená Okresným úradom Bardejov, odbor pozemkový je 19 €/ha. Ponuka PPD Bardejov na rok 2020 je
20 €/ha. Súčasne PPD Bardejov doplatí nedoplatky za obdobie od roku 2009 do roku 2019. Obvyklá cena
nájmu do roku 2017 bola 11,62 €/ha od roku 2017 je 20 €/ha. Celková výška nedoplatkov, ktoré doplatí PPD
Bardejov za obdobie od roku 2009  do roku 2019 je vo výške  1 875,67 €.

Koligur                         -  parcela 3139, LV 11832, výmera 1 410 m2, ttp
Nad Starým Blichom   - parcela 1354, LV 11832, výmera  7 989 m2, ttp
Pasienok nad postajok - parcela 1281, LV 11832, výmera 26 322 m2, op
                                         parcela 1304/1, LV 11832, výmera 1 400 m2, ttp
                                         parcela 1304/2, LV 11832, výmera 1 328 m2, ttp
                                         parcela 1305, LV11832, výmera 2 194 m2, ttp
Pod Mihaľov                - parcela 2709/1,2709/2,2709/3, LV 11832, výmera 4 832m2, ttp
                                         parcela 2682/1,2682/2, LV 11832, výmera 4 414 m2, ttp
                                         parcela 2686, LV 11832, výmera 725 m2, ttp
Pri líščích dierach       -  parcela 1418, LV 11832, výmera 4 713 m2, ttp
                                         parcela 1419, LV 11832, výmera 694 m2, ttp
                                         parcela 1420, LV 11832, výmera 26 596 m2, op
                                         parcela 1421, LV  11832, výmera 4 549 m2, op
                                         parcela 5842/6, LV 6279, výmera 1 260 m2, op
Šibeň                           -   parcela 1838, LV 11832, výmera 20 671 m2, op
                                         parcela 1839, LV 11832, výmere 1 341 m2, ttp
Za Integru                   -  parcela 4886/135, LV 6279, výmere 4334 m2, op
pre poľnohospodárske využitie za nájomné vo výške 20 €/ha ročne na dobu neurčitú. Nájomca zároveň
uhradí nájomné od roku 2009 do roku 2019 vo výške 1.875,67 €.
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.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je prenájom pozemkov vo
vlastníctve Mesta Bardejov pre poľnohospodárske využitie je dlhodobé obhospodarovanie pozemkov vo
vlastníctve Mesta.

Materiál opätovne predložený na rokovanie do komisie SM

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

7 / 20



U Z N E S E N I E   č. 114/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - prenájom  pozemku - Jozef Ferta ľ, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Prenájom pozemku parcelu C KN 3698/4 o výmere 331 m2, záhrada,  (mestská časť Moliterka), evidovanej
na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov za nájomné stanovené znaleckým posudkom č.50/2020  vo výške 2,987
€/m2/rok na dobu neurčitú pre Jozefa  Fertaľa, Dobšinského 4171/2, 085 01 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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je využitie pozemku pre
záhradkárske účely (pestovanie zeleniny a biorastlín).

Vypracovaná nájomná zmluva, podaný návrh na zníženie ceny nájmu

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 115/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - prenájom  časti pozemku - Ing. Rastislav Feci ľák a Mgr. Jitka
Feciľáková
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Prenájom časti mestského pozemku, ktorý sa nachádza na parcele č. CKN 3698/1  v celkovej výmere cca
786 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov  za nájomné stanovené
znaleckým posudkom č. 47/2020 vo výške 2,929 €/m2/rok na dobu neurčitú pre Ing. Rastislava Feciľáka a
Mgr. Jitku Feciľákovú, Dobšinského 4223/1, 085 01 Bardejov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, a podľa  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 7,  ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je udržiavanie a
obhospodarovanie majetku mesta.

vypracovaná naájomná zmluva, podaný návrh na zníženie nájmu

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 116/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - prenájom  časti pozemku - Patrik Hoffej a manž. Monika, Bardejo v
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Prenájom časti pozemku z parcely CKN 549/1  – zastavaná plocha a nádvorie, vedená na LV 6279 v  k.ú.
Bardejov, na ulici Nový sad 8 ,  o výmere cca 4 m2 za účelom výstavby balkóna na bytovom dome súp. č.
920,   na dobu neurčitú za účelom zriadenia balkóna za cenu 0,10 €/m2/rok pre Patrika Hoffeja a manž.
Moniku, Nový sad 8, 0850 01 Bardejov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, a podľa  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 7,  ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ jeumožniť obyvateľom
výstavbu balkónov a tým zlepšiť podmienky bývania.

pripravená nájmná zmluva k podpisu

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 117/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta  - prenájo m časti pozemku - Tatiana Sušková, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Prenájom časti pozemku z parcely CKN 1163/1 – zastavaná plocha a nádvorie , vedená na LV 6279 v k.ú.
Bardejov, na ulici Gorkého   č.11, o výmere cca 4,5 m2   za účelom výstavby balkóna na obytnom bloku A1,
súp.č. 576, na dobu neurčitú za účelom zriadenia balkóna za cenu 0,10 €/m2/rok pre Tatianu Suškovú,
Gorkého 11, 085 01 Bardejov.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, a podľa  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 7,  ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ jeumožniť obyvateľom
výstavbu balkónov a tým zlepšiť podmienky bývania.

pripravená nájomná zmluva k podpisu

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 118/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - podnájom  nebytových priestorov - Slovak Telecom, a.s. Bratis lava
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Podnájom nebytových priestorov na kotolni K10 na ul. A. Svianteka 10, 085 01  Bardejov- Slovak Telekom
a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava o výmere 20,67 m2 za účelom umiestnenia telekomunikačnej
technológie (káblových prívodov) v súlade so zmluvou o prenájme energetických zariadení zo dňa 10. 5.
2005 uzatvorenou medzi Mestom Bardejov ako prenájimateľom a spoločnosťou BARDTERM, s. r. o. ako
nájomcom, kde podnájomca bude Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava.

Informácia zaslaná spol. Bardterm, s.r.o. k ďalšiemu postupu

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 119/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - vyhlásen ie obchodnej verejnej sú ťaže na nebytové priestory
"Severnej bašty" a pozemkov na terasu
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy v budove          „
Severnej bašty“ č.s. 3129 a časti pozemku parcela CKN 761/1 v k. ú. Bardejov na terasu o výmere cca 120
m2 so zachovaním pôvodného charakteru – multifunkčného priestoru pre kultúrne aktivity spojené s
poskytovaním občerstvenia za minimálnu cenu 8.100 €/rok.
Rozhodujúcim kritériom je najvyššia cena, návrhy je potrebné doručiť do 15 dní odo dňa zverejnenia, návrhy
budú vyhodnotené do 10 dní odo dňa ulynutia lehoty na predkladanie návrhov. Mesto Bardejov si vyhradzuje
právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť a odmietnuť všetky predložené návrhy.

vyhlásená OVS do 04.12.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 120/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - súhlas s  uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena - REST ,
s. r. o., Brezno
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Súhlas pre REST3, s.r.o., Laskomerského 8, 977 01 Brezno s uzatvorením zmluvy o zriadení vecného
bremena k uloženiu pretlakovej kanalizácie, gravitačnej kanalizácie a šácht na pozemok vo vlastníctve
mesta – parcela C KN 4265/2, po vzajomne odsúhlasenom GO pláne za odplatu vo výške 1,71 €/m2 ,
stanovenej znaleckým posudkom č. 52/2020.
Súhlas s uzatvorením nájomnej zmluvy k uloženiu orientačno- informačnej tabule (totemu), s prívodom
elektrickej energie, na časť pozemku mesta – parcela č. 4265/2 o výmere cca 4 m2 za nájomné vo výške
0,881 €/m2 , stanovené znaleckým posudkom č. 52/2020 na dobu neurčitú.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, a podľa  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 7,  ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ  za účelom vytvorenia
pretlakovej kanalizácie, gravitačnej kanalizácie, šácht a uloženie orientačno-informačnej tabule (totemu) k
čepacej stanici pohonných hmôt SHELL.

Zmluva podísaná dňa 02.11.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 121/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - súhlas s  uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena - AL FA
PRO CONCEPT, s. r. o. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Súhlas s uzatvorením zmluvy  o zriadení vecného bremena pre spoločnosť ALFA PRO CONCEPT s r.o.
Kláštorská 125/20, 085 01  Bardejov na mestskom pozemku parcele CKN 3803/3 a C KN 3803/17 k.ú.
Bardejov za účelom realizácie vodovodnej prípojky a pripojovacieho plynovodu za odplatu vo výške 1,52
€/m2  stanovenej znaleckým posudkom č. 49/2020.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, a podľa  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 7,  ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ za účelom napojenia
budovy SHOWROOM SELMANI.

zaslané oznámenie o schválení VB a výzva na predloženie návrhu zmluvy

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 122/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - súhlas k  stavbe "NN prípojka -SO 01 Zriadenie SR 5/4 a SO 02
Zriadenie odberného miesta 120 kW" - Bc. Andrej  Ho lová č, Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Súhlas k stavbe „NN prípojka- SO 01 Zriadenie SR 5/4 a SO 02 – zriadenie odberného miesta 120kW“ pre
Bc. Andreja Holováča, Kláštorská 133/8, 085 01  Bardejov  v súvislosti s tým, že stavba by mala byť
umiestnená na pozemkoch C KN 5149/222 a C KN 5149/223 v k.ú. Bardejov uvedených na LV č. 15025 za
účelom zriadenia odberného elektrického zariadenia  pre plánovanú výstavbu  bytového komplexu na parcele
C KN 5149/6 k.ú. Bardejov, podľa vzájomne odsúhlaseného GO plánu za odplatu vo výške  2,28 €/m2
stanovenej znaleckým posudkom č. 51/2020.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, a podľa  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 7,  ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je účel napojenia
plánovanej výstavby bytového komplexu.

Zaslané oznámenie o schválení a výzva na predloženie návrhu zmluvy

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení
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U Z N E S E N I E   č. 123/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - vecné br emeno - VSD, a. s. Košice v. z. Šariš Centrum
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Na základe plnej moci VSD a.s. Košice a.s. v prospech Šariš Centrum a na základe vydaného územného
rozhodnutia zriadenie  vecného bremeno na pozemky – parcely KN č.4258/4 a 4258/5  vo vlastníctve Mesta
Bardejov v prospech VSD a.s. Košice  v súlade s memorandom podpísaným medzi Mestom Bardejov a VSD
a.s., na stavbu ,,Rozšírenie, rozvoj a rozšírenie časti distribučnej siete v rámci stavby  Bardejov, Priemyselná
– TS:NN.“ podľa vzájomne odsúhlaseného GO plánu za odplatu vo výške 1,00 €/m2 v súlade s platným
memorandom.

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c, a podľa  Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 7,  ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie vecného
bremena v prospech VSD, a.s., Mlynská 31, 0401 Košice, podľa platného memoranda.

zaslané oznámenie o výsledku a výzva na predloženie návrhu zmluvy

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 124/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - vecné br emeno - VSD, a. s. - Bardejovská Nová Ves - úprava NN
siete na DP na ul. Brezová
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Vecné bremeno  na  stavbu s názvom „Bardejovská  Nová Ves – úprava NN siete na DP na ulici Brezová“  na
parcelách C KN č.21/2, C KN č. 1655/56, C KN č. 1655/170, C KN č. 1655/297 zapísaných na LV č. 820,
parcelách C KN č. 23/1, C KN č. 38, C KN č. 1655/6 zapísaných na LV č. 1445 (parcely v intraviláne) a
parcelách C KN č. 1655/171, C KN č.1655/172,  zapísaných na LV č. 1445 (parcely v extraviláne)  vo
vlastníctve Mesta Bardejov, podľa vzájomne odsúhlaseného GO plánu bezodplatne v súlade s platným
memorandom pre Východoslovenskú distribučnú, a.s., Mlynská 31, 04291 Košice.

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.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie vecného
bremena v prospech VSD, a.s., podľa platného memoranda zo dňa 08.06.2016.

Zmluva podpísaná dňa 23.11.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 125/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zmena do by nájmu nebytových priestorov v objekte MHPP
Bardejov -  spol. GOTANA, s. r. o.,Nedanovce
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zmenu  doby nájmu  nebytových priestorov v objekte MHPP Bardejov na dobu neurčitú pre spoločnosť
GOTANA s.r.o., 95843 Nedanovce 301.
-  spoločnosti GOTANA s.r.o. 95843  Nedanovce 301 bol uznesením MsR č. 20/2020 zo dňa 14.05.2020
schválený prenájom nebytových priestorov na dobu jedného roka.
Schválenie doby nájmu nabytových priestorov v objekte HPP z doby určitej na dobu neurčitú.za dohodnutých
podmienok.  Jedná sa o nasledujúce nebytové priestory:
 1. poschodí (II. NP) o výmere spolu 1 522,58 m2:
- výrobné priestory 1000 m2
- skladové priestory 142,95 m2
- kancelárie  -  miestnosť č. 206 16,84 m2
                                - miestnosť č. 207  17,74 m2
         - miestnosť č. 208  17,73 m2
- chodba 14,13 m2
- spoločné priestory (schodište) 45,85 m2
- sociálne priestory (šatne, wc) 267,34 m2
3. poschodie (4 NP)  o výmere 166,31 m2:
Kancelárske priestory:
- miestnosť č. 402 o výmere 29,64 m2
- miestnosť č. 403 o výmere 25,01 m2
- miestnosť č. 404 o výmere 16,03 m2
- miestnosť č. 405 o výmere 16,03 m2
- miestnosť č. 406 o výmere 15,30 m2
- sociálne priestory (WC) 50,12 m2
- kuchynka 14,18 m2
Spoločnosť sa zaoberá textilnou výrobou, predajom metrového textilu na Slovensku aj mimo Slovenska,
kúpou tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod).

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom mesta, čl. 7,  ods. 2/c , sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zvýšenie zamestnanosti
v Meste Bardejov.

Dodatok č. 1 podpísaný 22.10.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 126/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - odú čtovanie ukon čenej inv. akcie a jej zaradenie do majetku mesta
a zverenie do správy ZUŠ M. Vileca
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Odúčtovanie ukončenej investičnej akcie a jej zaradenie do majetku mesta a zverenie do správy- ZUŠ M.
Vileca.
Na základe zrealizovanej investičnej akcie „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“  žiada
oddelenie školstva MsÚ Bardejov o zverenie predmetnej investičnej akcie do správy ZUŠ M. Vileca
Hurbanova 10, 085 01  Bardejov.
Financovanie investičnej akcie:

  Účel použitia:                                 Suma v €:

  1.Stavebné práce                                1 083 833,71
  2.Stavebný dozor                                         3 300,-
  3.Projektová dokumentácia                    23 904,-

  Spolu                                                     1 111 037,71

Podpísaný protokol, odovzadané

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 127/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - žiados ť o odpis poh ľadávky - odd. sociálne MsÚ Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Odpis pohľadávky uvedený nižšie v texte:
Oddelenie sociálne MsÚ BardejovOOddelenie sociálnych veci  MsÚ Bardejov vedie vo svojej evidencii
pohľadávku, ktorá vznikla z dôvodu neuhradenia nájomného na základe Zmluvy o nájme bytu voči nájomcovi
Jánovi Mihálikovi bytom J. Grešáka 28 Bardejov.
Okresný súd Prešov v právnej veci dlžníka Jána Mihálika, bytom J. Grešáka č. 28 Bardejov, v zastúpení
Cetrom právnej pomoci- kancelária Svidník vyhlásil na majetok dlžníka konkurz.
- na základe výzvy v obchodnom vestníku sociálne oddelenie v základnej lehote 45 dní pohľadávku vo výške
4 573,68 € voči p. Mihálikovi prihlásilo do konkurzu.
- po podaní Návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaných šetrení, správca dospel k záveru, že dlžník
nevlastní žiadny majetok a že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Dňa 28.05.2020 v
Obchodnom vestníku správca oznámil, že vyhlásený konkurz na p. Mihalika sa končí.
- na základe tejto skutočnosti zvyšok pohľadávky vo výške 4 423,68 € sa stal nevymožiteľný. Pán Mihálik po
vyhlásení konkurzu ešte uhradil sumu 150,- € v dvoch splátkach (marec 100,-  € apríl 50,- €) preto sa jeho dlh
znížil na sumu 4 423,68 €.
- z vyššie uvedeného dôvodu, sociálne oddelenie MsÚ Bardejov žiada o zabezpečenie úkonov potrebných na
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a na jej odpise voči p. Jánovi Mihálikovi bytom J. Grešáka 28
Bardejov.

Podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, čl. 15,  ods. 8/b , Ak je zo všetkých okolností
zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je trvalo neefektívne, možno od vymáhania
pohľadávky upustiť, ak jej celková výška pohľadávky vyššia ako 170 €, o odpustení rozhoduje mestské
zastupiteľstvo

informácia zaslaná na odd financii

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení
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U Z N E S E N I E   č. 128/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - odú čtovanie stavby "Obnova mestského opevnenia a jeho
zapojenia do infraštruktúry mesta - východná časť I. etapa - odd. výstavby MsÚ Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Odúčtovanie stavby "Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov -
východná časť, I. etapa" podľa prílohy č. 1.

podpísaný odovzdávajúci protokol

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 129/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zverenie  realizovanej stavby "Revitalizácia vnútroblokových
priestorov na sídlisku Obrancov mieru Bardejov" do správy Bapos, m. p.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zverenie realizovanej stavby „Revitalizácia vnútroblokových priestorov na  sídlisku Obrancov Mieru v
Bardejov“ do správy bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p. Bardejov po nadobudnutí do vlastníctva
Mesta Bardejov.
Na základe vydaného stavebného povolenia č.250/2017/Hi-28 prebieha realizácia stavby „Revitalizácia
vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov Mieru v Bardejov“ -po realizácií  bude stavba skolaudovaná
a po zdokladovaní podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta čl. 3 ods. 7 zaradená do
majetku Mesta Bardejov a následne zverená do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p.
Bardejov.

pripravuje sa odovzdávajúci protokol

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 130/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zverenie  ukon čenej investi čnej akcie "Výmena okien v radových a
bytových domoch - sídlisko Poštárka" do užívania spo l. Bardbyt, s. r. o.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zverenie ukončenej investičnej akcie „Výmena okien v radových a bytových domoch –  sídlisko Poštárka,
Bardejov“ do  užívania spoločnosti BARDBYT  s r.o.
Na základe zaslanej faktúry spoločnosťou BARDBYT s r.o. doručenej na oddelenie správy majetku následne
zverujeme ukončenú  investičnú akciu „Výmena okien v radových a bytových domoch- sídlisko Poštárka,
Bardejov“ v hodnote  975,- € do užívania spoločnosti BARDBYT s r.o.   Moyzesova 7, 085 01  Bardejov.

Podpísaný odovzdávajúci protokol

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 131/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zmluva o  prenájme energetických zariadení - kotol ňa v objekte
HPP Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zmluvu o prenájme energetických zariadení Kotolňu v objekte MHPP Bardejov.
Vzhľadom na vypovedanie zmluvy medzi Bardejovským podnikom služieb BAPOS m.p. Bardejov a
spoločnosťou SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11  Bratislava  k dňu 30.11.2020 je potrebné
zveriť kotolne nachádzajúcej sa v objekte MHPP Bardejov do nájmu  spoločnosti BARDTERM s r.o.,
Moyzesova 7, 085 01  Bardejov – zverenie do nájmu v súlade so zmluvou o prenájme energetických
zariadení zo dňa 10.05.2005 od 01,11,2020.

vec v stave riešenia a zisťovania hodnoty

Plnenie:

Zodpovedný: V plnení
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U Z N E S E N I E   č. 132/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - odkúpeni e pozemkov - neschválenie - vi ď príloha
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 pre:
1. Ing. Petra Jacenka, Bardejov
2. Jána Hudáka, Bardejov
3. MUDr. Renátu Sobekovú, Bardejov
4. Marcela Pangráca - Piter, Bardejov
5. Porubský Marek, Bardejov
6. Bilý Radoslav, Bardejov
7. Mgr. Valentínu Koščovú, Bardejov
8. Ing. Júliu Zaňovú, Rozhanovce

zaslané oznámenia o neschválení

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 133/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - odkúpeni e ani prenájom - p. Šu ťak Rastislav
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Odkúpenie ani prenájom pozemku parc. C KN 5042/1 v k.ú. Bardejov o výmere 1287 m2 pre p. Šuťaka
Rastislava, T. Ševčenku 977/4, 085 01 Bardejov. Účel využitia: úprava pozemku, vysadenie stromčekov z
dôvodu susedného pozemku.

zaslané oznámenie o neschválení

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 134/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neschvál enie odkúpenia  - JUDr. Martin MIšto
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Odkúpenie nehnuteľnosti pre JUDr. Martin Mišto a Bc. Mária Mištová, Dlhý rad 1562/6, 085 01 Bardejov v kat.
úz. Bardejov a to časť parcely C KN 549/1, ktorá je vo vlastníctve mesta vo veľkosti cca 20 m 2 , využivať ako
záhradku.

zaslané oznámenie

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 135/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neschvál enie - odkúpenie/zámena -  RNDr. Futóová Anna, Koši ce
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Odkúpenie (prípadná zámena) mestského pozemku pre RNDr. Futóová Anna, Ždiarska 1, 040 12 Košice na
parcele č. C KN 437/1 v katastri Bardejov, v časti Bardejovská Nová Ves k parcele č. 311, ktorá s parcelou č.
C KN 437 bezprostredne susedí.

zaslané oznámenie

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 136/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neschvál enie - zámena nehnute ľností - Ing. Rastislav Labovský,
Žilina
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Zámenu nehnuteľností pre Ing. Rastislava Labovského, PhD., Dadanova 5, 010 15 Žilina v k. ú. Bardejov a to
zámenu parcely C KN 4886/78, orná pôda o výmere 96 m2, zapísanej na LV č. 16006, ktorej je vlastníkom
žiadateľ, za parcelu E KN 2469/2, orná pôda o výmere 1046 m2, zapísanej na LV č. 15749, ktorej  vlastníkom
je mesto. Parcela C KN 4886/78 priamo susedí s parcelou, na ktorej sa nachádza budova vo vlastníctve
mesta a v  správe spoločnosti BARDTERM s.r.o., kotolňa K-03.

zaslané oznámenie o neschválení zámeny

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 137/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neschvál enie - zámena pozemku - MIchal Šev čík
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Zámenu pozemku pre Michala Ševčíka, Komenského 569/45, 085 01 Bardejov - parcela CKN 498/6 o
výmere 131 m2 v k. ú. Bardejovská Nová Ves, ktorej vlastníkom je žiadateľ  a na ktorom je postavená časť
budovy  (tribúna) za rovnakú výmeru časti pozemku CKN 1997/22 na LV 6279 v k. ú. Bardejov. V dotyku na
parcelu  CKN 1997/22 sa nachádza parcela CKN 1994 na ktorej  sa nachádza objekt so s. č. 3072 a  ktorý je
vo vlastníctve žiadateľa. Vo svojej žiadosti uvádza, že dôvodom zámeny je obojstranné vysporiadanie medzi
Mestom Bardejov a ním t.j. Michalom Ševčíkom.

zaslané oznámenie o neschválení

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 138/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neschvál enie odpustenia nájomného -ARTON, s. r. o. , Žilina
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Odpustenie nájomného pre ARTON s.r.o., Komenského 27, 010 01 Žilina za obdobie 2.štvrťroku 2020 na
základe uzatvorenej nájomnej  zmluvy na reklamné stavby  zo dňa 30.01.2007.

zaslané oznámenie

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 139/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neschvál enie žiadosti - PaedDr. Anna Kolcunová, Malcov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Žiadosť o znovuprehodnotenie znaleckého posudku č. 6/2020 zo dňa 10.03.2020, kde znalec ohodnotil
sumu 25,10 €/m2 pri odkúpení pozemku od PaedDr. Anna Kolcunová, Snakov 146, 086 06 Malcov, ktorá  je
podielovou spoluvlastníčkou s Máriou Semanovou, r. Jevčákovou, bytom Mokroluh 67 a JUDr. Jurajom
Jevčákom , bytom Orechová 112/17 Bardejov – Bardejovská Nová Ves, všetci v podiele 1/3 na parcele č.
4451/3 registra „E“ v katastrálnom území Bardejov zapísanej na liste vlastníctva č. 12218.

zaslané oznámenie

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 140/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neschvál enie prenájmu časti pozemku- Miková Martina
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Prenájom časti mestského pozemku pre Mikovú Martinu, Poštárka 157, 085 01 Bardejov   z parc. C KN
5955/7 v k.ú. Bardejov  o výmere cca 15 m2 za účelom vysporiadania pozemku pod umiestnenou plechovou
garážou.

zaslané oznámenie o neschválení

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 141/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - neschvál enie prenájmu - Výnimo čné potraviny, s. r. o. Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ neschva ľuje

Prenájom priestorov pre Výnimočné potraviny s.r.o., Duklianska 38, 085 01 Bardejov za účelom zriadenia
predajne potravín a skladových priestorov prislúchajúcich k predajni a to v mieste: v budove kina Žriedlo,
Bardejovské Kúpele 3504, 086 31 Bardejovské Kúpele.

zaslané oznámenie

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 142/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - vyhodnot enie OVZ - prenájom časti pozemku - BERMUDA VZ, s. r.
o.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ berie na vedomie

Vyhodnotenie Obchodnej verejnej súťaže zo dňa 18.8.2020 na prenájom časti  pozemku – parcely C KN č.
1565/6  o výmere cca  120 m2  v k.ú. Bardejov
Mesto Bardejov vyhlásilo v súlade uznesením MsZ č. 13/2020 zo dňa 14.05.2020  obchodnú verejnú súťaž
na prenájom pozemku – časť parcely C KN č. 1565/6  o výmere  cca  120 m2  v k.ú. Bardejov.  Podmienky
Obchodnej verejnej súťaže boli  uvedené vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže,  zámer prenájmu
pozemku formou obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený na webovom sídle vyhlasovateľa, ako aj na
úradnej tabuli vyhlasovateľa od 10.7.2020 do 17.08.2020. Súčasne bol zámer predaja predmetného pozemku
zverejnený v Bardejovskej televízií od 10.7.2020 do 14.8.2020 a regionálnej tlači – Bardejovské novosti číslo
vydania 30-31/2020.
Otváranie obálok ako aj vyhodnotenie OVS bolo uskutočnené dňa  18.8.2020. Komisia na otváranie a
vyhodnotenie bola menovaná primátorom mesta. Do OVS bolo prihlásených 5 uchádzačov. Komisia po
posúdení jednotlivých návrhov uchádzačov, vyhodnotila ako víťaznú ponuku BERMUDA VZ  s.r.o.,
Cintorínska 613/2, 085 01 Bardejov.
Víťazná ponuka : ponúkaná cena na prenájom pozemku : 30 €/m2/rok
                              Finančná náklad investície : 274 494 € s DPH
                               Návrh riešenia investičného projektového zámeru vyhodnotený komisiou ako 1 v poradí
V termíne do 10 dní od vyhodnotenia OVS bolo zaslané oznámenie o vyhodnotení komisiou jednotlivým
uchádzačom.

nájomná zmluva podpísaná dňa 20.11.2020

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 143/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zverenie  zrealizovanej stavby - Regenácia vnútroblokových
priestorov na sídlisku Vinbarg do správy m. p. Bapos
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zverenie zrealizovanej stavby "Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg" do správy m. p.
Bapos podľa prílohy č. 1.

protokol zaslaný na Bapos, m.p.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 144/2020

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta - zverenie  ukon čenej stavby "Zníženie energ.nákladov na prevádzku
adm. budovy - Dlhý rad 16, Bardejov do užívania spo l. Bardbyt, s. r. o.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zverenie ukončenej stavby "Zníženie energetických nákladov na prevádzku administratívnej budovy - Dlhý
rad 16, Bardejov" do užívania spol. Bardbyt, s. r. o. , Moyzesova 7, 085 01 Bardejov.

Podpísaný protokol

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 145/2020

k bodu Návrh nájmu nehnute ľného majetku mesta
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1 pre týchto žiadateľov:
1. Peter Špireng - Špiro, Přerovská 941/9, 085 01 Bardejov, IČO 43259626,
2. Občianske združenie Druhá šanca Bardejov, Postajok 266/1, 085 01  Bardejov,
3. Šimon Tidik, J. Grešáka 2877/19, 085 01 Bardejov,
4. spol. DECEMBER, s. r. o., Radničné námestie 26, 085 01  Bardejov.

viď príloha č.1 k plneniu uznesenia

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 146/2020

k bodu Návrh na II. zmenu programového rozpo čtu mesta a zriadených rozpo čtových organizácií za rok 2020, a)
Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k dodržaniu pod mienok na prijatie návratných zdrojov financovania
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 podľa prílohy č.
1.

II. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2020 premietnutá do
účtovníctva mesta a RO podľa prílohy č. 1.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

A.2/ schva ľuje

Prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR v celkovej sume 793 510 EUR na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v
dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Zmluva o NFV podpísaná MF SR 16.10.2020.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 147/2020

k bodu Návrh zmeny plánu investi čných akcií obchodnej spolo čnosti Bardterm, s. r. o. na rok 2020
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Zmenu plánu investičných akcií obchodnej spoločnosti BARDTERM, s. r. o. na rok 2020 podľa prílohy č. 1.

Plnenie v znení uznesenia.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 148/2020

k bodu Investi čný zámer výstavby nájomných bytov bežného štandardu  na území mesta Bardejov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Investičný zámer výstavby nájomných bytov bežného štandardu na území mesta Bardejov.

Plnenie v znení uznesenia.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 149/2020

k bodu Návrh na schválenie investi čného zámeru modernizácie mestskej športovej haly "M ier"
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Investičný zámer modernizácie mestskej športovej haly "Mier".

Plnenie v znení uznesenia.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 150/2020

k bodu Návrh VZN Mesta Bardejov o ur čení názvu parku "Park Európy"
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/ schva ľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 184/2020 o určení názvu parku "Park Európy".

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta dňa 2.10.2020. Zvesené bolo dňa 19.10.2020.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 151/2020

k bodu Dopl ňujúce vo ľby členov komisií MsZ - neposlancov
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/ volí

Eduarda Kuchtu za člena neposlanca finančnej komisie.

Menovaný oboznámený s uznesením.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

B.2/ volí

Erika Jurča za člena neposlanca komisie správy majetku.

Menovaný oboznámený s uznesením.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené

B.3/ volí

Olivera Brejníka za člena neposlanca komisie verejného poriadku.

Menovaný oboznámený s uznesením.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 152/2020

k bodu Vzdanie sa členstva v Dozornej rade spol. Ekobard, a. s.
MsZ 2018 - 2022 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/ volí

Za člena Dozornej rady spol. Ekobard, a. s. p. Jaromíra Zdziebka.

EKOBARD, a.s. podala v predmetnej veci žiadosť o zápis do obchodného registra.

Plnenie:

Zodpovedný: Splnené
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1 
 

3/ 
 
Príloha č.1  
 
Plnenie uznesenia MsZ č. 145/2020 zo dňa 1.10.2020 
(nájom nehnuteľného majetku mesta)                   
 
Správca: BARDBYT, s. r. o.  
 
 

P.č. 
Typ 

(nájom, 
podnájom) 

Lokalita 
Celková  
výmera 

Cena v 
€/m2/rok 

Nájomca 
Účel 

podnájmu 
Plnenie 

uznesenia 

1.  
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Radničné 
námestie 
41-42 – 

poschodie 

362,65 m² 

33,19,- 
reštaurácia 
č.1,č.2, bar, 

salónik, 26,56,- 
sklady, 13,28,- 

ostatné priestory 

Peter Špireng – 
Špiro, Přerovská 

941/9, 085 01 
Bardejov 

Gastronomické 
služby 

Zmluva č. 
1148/20  

od 1.10.2020 

2.  
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Stöcklova 9 
– prízemie 

42,77 m² 1 € mesačne 

Občianske 
združenie Druhá 
šanca Bardejov, 

Postajok 266/1 085 
01 Bardejov 

Kancelária  
Zmluva č. 
1150/20 

 od 1.10.2020 

 3. 
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Budova OÚ 
Dlhý rad 16 
  2. posch. 

  21,60 m² 

26,56,- 
kancelária, 

13,28 podiel na 
spol. priestoroch 

Šimon Tidik, J. 
Grešáka 2877/19 
085 01 Bardejov 

    
  Kancelária 
 

Neprevzal 
NP 

4.  
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Radničné 
námestie 26 
poschodie 

80,10 m² 

33,19,- kncelária 
26,56,- sklad 

13,28,- ostatné 
priestory 

DECEMBER 
s.r.o., Radničné 

námestie 26,  
085 01 Bardejov 

Kancelária, sklad 
Zmluva č. 
1150/20 

 od 1.10.2020 

 
 
 
 

1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobo 
voľný nebytový priestor). 

2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(voľný 
nebytový priestor). 

3. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobo 
voľný nebytový priestor). 

4. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011(dlhodobo 
voľný nebytový priestor). 
 


