
1. EMKO TRADE, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava – predaj pozemku parc. C KN 990/8 o
výmere 12 m2 a novovytvorenej parc. C KN 990/13 o výmere 167 m2 na ul. Miškovského v k.ú.
Bardejov.



2/a. Mgr. Lenka Voľanská, Ťačevská 43, Bardejov – predaj časti pozemku z parc. C KN 1618/78 o
výmere cca 43 m2 na ul. Kutuzovova v k.ú. Bardejov – podľa GO plánu novovytvorená parc. C KN
1618/154 o výmere 39 m2, zastavaná plocha.



2/b. Mgr. Lenka Voľanská, Ťačevská 43, Bardejov – predaj časti pozemku z parc. C KN 1618/78 o
výmere cca 43 m2 na ul. Kutuzovova v k.ú. Bardejov - podľa GO plánu novovytvorená parc. C KN
1618/154 o výmere 39 m2, zastavaná plocha.



2/c. Mgr. Lenka Voľanská, Ťačevská 43, Bardejov – predaj časti pozemku z parc. C KN 1618/78 o
výmere cca 43 m2 na ul. Kutuzovova v k.ú. Bardejov - – podľa GO plánu novovytvorená parc. C KN
1618/154 o výmere 39 m2, zastavaná plocha.



3. Anna Čupová, Kutuzovova 19, Bardejov – predaj pozemkov parc. C KN 5122/17 o výmere 10 m2,
zastavaná plocha, LV č. 15025, parc. C KN 5193/4 o výmere 11 m2, orná pôda, LV č. 6279, parc. C KN
5122/15 o výmere 14 m2, trvalý trávnatý porast, evidovanej na LV č. 6279, parc. C KN 1606/2
o výmere 16 m2, za zníženú kúpnu cenu vo výške 40,60 € / 1 m2.



4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu B-14 na sídl. Vinbarg v zastúpení správcom
OSBD Bardejov – prenájom časti pozemku z parc. C KN 5149/30 o výmere cca 25 m2 za účelom
výstavby uzamykateľného oplôtku.



5. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu B-3 na ul. Dlhý rad, v zastúpení správcom
spol. SPRAVBYT, s.r.o. Bardejov – prenájom časti pozemku z parc. C KN 574/1 o výmere cca 25 m2 za
účelom výstavby uzamykateľného oplôtku.



6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu C na ul. Ťačevská 26, 27, 28, v zastúpení
správcom spol. SPRAVBYT, s.r.o. Bardejov – prenájom časti pozemku z parc. C KN 4886/60 o výmere
cca 25 m2 za účelom výstavby uzamykateľného oplôtku.



7. Komunitná nadácia Bardejov, Radničné námestie č. 21, Bardejov – prenájom časti pozemku z parc.
C KN 2770/10 o výmere cca 100 m2 na sídl. Poštárka v k.ú. Bardejov za účelom realizácie detského
ihriska.



Bod 8. Bez obrazovej prezentácie.



9. Dobudovanie cyklochodníka ul. Štefánikova (Za EKOBARDOM) a prepojenie obslužnej komunikácie
JZ obchvatu mesta do siete cyklotrás v Meste Bardejov – uzatvorenie NZ.



10. ŠFRB, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37 – zriadenie záložného práva na nájomné byty na
sídl. Poštárka v k.ú. Bardejov.



Bod 11. Bez obrazovej prezentácie.



12. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50, Košice – zriadenie vecného bremena
na časti pozemku parc. C KN 116 v k.ú. Bardejovská Nová Ves za účelom realizácie stavby „Bardejovská
Nová Ves, ul. Záhradná – Stavebná úprava vodovodu“.



13. MAKOS, a.s., Mičkova 31, Bardejov – zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. E KN
2113/1 na ul. Poštárka v k.ú. Bardejov za účelom realizácie verejnej kanalizácie k objektu „SO – O2
prekládka kanalizácie“.



14. Orange Slovensko, a.s. Bratislava / spoločnosť M-TEL s.r.o., Košice – pripojenie existujúcej
základňovej stanice Orange Dlhý rad na optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej
siete.



15. Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 09  Bratislava, IČO: 35697270, v.z. M-TEL, s.r.o., so 
sídlom: Južná trieda 74, 040 01  Košice, IČO: 36172961 – zriadenie vecného bremena na pozemkoch 
vo vlastníctve Mesta Bardejov za účelom realizácie optickej siete.



16. PROXIS s.r.o., Klaštorská 8, 085 01  Bardejov, IČO: 36465828 - zriadenie vecného bremena na 
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bardejov za účelom realizácie stavby „Optická prípojka ARPER (ul. 
Slovenská, Kúpeľná, Kacvinského)“.



17. PROXIS s.r.o., Klaštorská 8, 085 01 Bardejov, IČO: 36465828 - zriadenie vecného bremena na
pozemkoch vo vlastníctve Mesta Bardejov za účelom realizácie stavby - „ELEKTRONICKÉ
KOMUNIKAČNÉ SIETE V MESTE BARDEJOV“.



18. Anna Bruchániková r. Bombová, Starohorská 20, Banská Bystrica – odkúpenie pozemku parc. E KN 
321 o výmere 21 m2, záhrada, parc. E KN 322/1 o výmere 5 m2, záhrada, evidovaných na LV č. 11855 
na ul. Starý Blich v k.ú. Bardejov, do vlastníctva mesta za cenu podľa znaleckého posudku.



19. Ján Benka, L. Novomeského 4, Bardejov – odkúpenie pozemku parc. E KN 398/6 o výmere 23 m2, 
záhrada, parc. E KN 398/7 o výmere 7 m2, záhrada, evidovaných na LV č. 11885 na ul. Kpt. Nálepku v 
k.ú. Bardejov, do vlastníctva mesta za cenu podľa znaleckého posudku.



20/a. Zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 142/2022 zo dňa 23.6.2022 – vyhlásenie OVS na prenájom 
nebytových priestorov – miestností vrátane interiérového vybavenia „Tradičnej kuchyne“ v objekte 
Kláštora františkánov.



20/b. Zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 142/2022 zo dňa 23.6.2022 – vyhlásenie OVS na prenájom 
nebytových priestorov – miestností vrátane interiérového vybavenia „Tradičnej kuchyne“ v objekte 
Kláštora františkánov.



21. Zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 142/2022 zo dňa 23.6.2022 – vyhlásenie OVS na 
prenájom nebytových priestorov – miestností vrátane interiérového vybavenia „Medárskej dielne“
a „Keramikárskej dielne“ v objekte Kláštora františkánov.



22. Zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 118/2017 zo dňa 7.12.2017 pod bodom A.II.-2 – odkúpenie 
pozemkov pod MK ul. Ľ. Štúra od vlastníkov evidovaných na LV č. 14874 v k.ú. Bardejov do vlastníctva 
mesta za kúpnu cenu 25,10 € / 1 m2.



23. Zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 31/2018 zo dňa 20.6.2018 pod bodom A.VI.-25 a zmena a 
doplnenie uzn. MsZ č. 18/2019 zo dňa 28.3.2019 pod bodom A.VIII.-34 - odkúpenie pozemkov pod 
MK ul. Ľ. Štúra od vlastníkov evidovaných na LV č. 13741, LV č. 17349 v k.ú. Bardejov do vlastníctva 
mesta za kúpnu cenu 25,10 € / 1 m2.



Bod 24, 25. Bez obrazovej prezentácie.



26. Darina Špyrlová, J. Jesenského 8, Bardejov – neodporúča sa predaj časti pozemku z parc. C KN 
520/18 na ul. J. Jesenského v k.ú. Bardejov.



Bod 27 a 28: Andrej Peta, Poštárka 113 a Zdenko Sivák, Poštárka 113, Bardejov – neodporúča sa 
prenájom časti pozemku z parc. E KN 5955/10 na sídl. Poštárka za účelom umiestnenia plechových 
typizovaných garáží.



29. Ján Godla, Poštárka 82, Bardejov – neodporúča sa prenájom časti pozemku z parc. C KN 5955/10 
vedľa Komunitného centra na sídl. Poštárka v k.ú. Bardejov za účelom dočasného bývania.



30. SANCTA s.r.o., 059 06  Lechnica 99 – neodporúča sa prenájom časti pozemku z parc. C KN 2221/1 
(oproti knižnici) a časti pozemku z parc. C KN 976/1 (pri fontáne – Promenádny park) za účelom 
umiestnenia predajného automatu rýchleho občerstvenia.



31. Anton Hudák, Pod lipkou 89, Bardejov – neodporúča sa zníženie kúpnej ceny za odkúpenie 
pozemkov na Poštárke v k.ú. Bardejov.


