
 

 

Na rokovanie                                                 Materiál č. :  
Mestského zastupiteľstva 
dňa 23. 06. 2022 

 

NÁVRH NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA 

 
 
 
Na základe:                                                      Návrh na uznesenie:   
plánu zasadnutí                                                MsZ po prerokovaní schvaľuje: 
                                                                          Nájom nebytových priestorov 
                                                                          v Športovej hale Mier pre Súkromnú 
Predkladá :                                                      základnú umeleckú školu Bardejov na 
Marián Novický                                                dobu neurčitú 
riaditeľ m.p. BAPOS  
 
                                                                                                                                                                                     
Spracoval:        
Marián Novický     
Ing. Miroslav Šinaľ                                           
Peter Cingeľ                                                      
                                                                                                                                                     
                                                                           
Spravodajca: .  
Marián Novický, 
riaditeľ m.p. BAPOS 
 
 
Prerokované: 
V komisii správy majetku MsZ 
V Mestskej rade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        V Bardejove  16. 06. 2022 
 

Bardejovský podnik služieb  B A P O S , mestský podnik Bardejov 
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Dôvodová správa k Návrhu nájmu nehnuteľného majetku mesta 
 

1.  Súkromná základná umelecká škola, Kutuzovova 3629, 085 01 Bardejov 
 
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov vypísal obchodnú 

verejnú súťaž na prenájom novovzniknutých nebytových priestorov v Športovej hale Mier, ul. 
Mlynská č. 1, 085 01 Bardejov vo výmere 44.80 m2. 

 
Do súťaže bol podaný jeden súťažný návrh s cenovou ponukou: 
 

  45,00 € / m2 / rok bez DPH za obchodné priestory 
18,60 € / m2 / rok bez DPH za sociálne zariadenia 

 
od záujemcu Súkromná základná umelecká škola, Kutuzovova 3629, 085 01 Bardejov. 
Účelom využitia nebytového priestoru je stredisko prvého kontaktu a propagácie tanečného 
športu. 

Celková výmera plôch: 44,80 m2 
      z toho obchodné priestory: 41,80 m2 
               sociálne zariadenia: 3,00 m2 

 
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov navrhuje schváliť 

prenájom nebytového priestoru v Športovej hale Mier, ul. Mlynská č. 1, 085 01 Bardejov, pre 
Súkromnú základnú umeleckú školu, Kutuzovova 3629, 085 01 Bardejov na dobu neurčitú, 
s využitím priestorov ako stredisko prvého kontaktu a propagácie tanečného športu, za 
nájomné vo výške podľa cenovej ponuky z obchodnej verejnej súťaže 45,00 € / m2 / rok bez 
DPH za nebytové priestory a 18,60 € / m2 / rok bez DPH za sociálne zariadenia. 

 
Tento nájom nehnuteľného majetku mesta bol prerokovaný v komisii správy majetku 

MsZ a v Mestskej rade, ktoré odporúčajú  nájom schváliť. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Tento materiál  obsahuje hlavičku a 1 očíslovanú stranu ) 


