
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 

 
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších  
predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta 
Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 
Prevod majetku podľa osobitného zreteľa zvýšením základného imania spoločnosti 
BARDTERM, s.r.o. formou nepeňažného vkladu. 
V súčasnosti je Mesto Bardejov výlučným vlastníkom budovy Krytej plavárne súp. č. 2974 postavenej 
na prac. C KN 1976 a pozemky parc. C KN 1976 o výmere 682 m² zastavané plochy a nádvoria, 
a parc. C KN 1975/1 o výmere 15385 m² ostatné plochy, zapísané na Okresnom úrade Bardejov, 
katastrálnom odbore, na LV č. 15025 pre k.ú. Bardejov. Krytá plaváreň je v správe mestského podniku 
BAPOS, m.p. Bardejov a rekonštrukciu vykonáva na svoje náklady spoločnosť BARDTERM, s.r.o. 
Bardejov. Pre zabezpečenie financovania na dokončenie rekonštrukcie sú potrebné úverové 
prostriedky, ktoré spoločnosť BARDTERM, s.r.o. Bardejov bez zvýšenia základného imania nemôže 
získať. Na základe týchto skutočností Mesto Bardejov plánuje previesť budovu Krytej plavárne súp. č. 
2974 postavenej na prac. C KN 1976 a pozemok parc. C KN 1976 o výmere 682 m² zastavané plochy 
a nádvoria a časť parc. C KN 1975/1 o výmere cca 60 m² ostatné plochy, zapísané na Okresnom úrade 
Bardejov, Katastrálnom odbore na LV č. 15025 pre k.ú. Bardejov, zvýšením základného imania 
spoločnosti BARDTERM, s.r.o. Bardejov so 100% účasťou Mesta Bardejov formou nepeňažného 
vkladu. 
  
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je prevod majetku 
na zvýšenie základného imania spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Bardejov formou nepeňažného 
vkladu. 
 
Nájomca:  BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01  Bardejov, IČO: 36 476 277 
 
Tento zámer prevodu majetku zvýšením základného imania spoločnosti BARDTERM, s.r.o., 
Bardejov formou nepeňažného vkladu,  sa zverejňuje dňa 4.9.2017. 
 
O tomto prevode majetku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom 
zasadnutí dňa  19.9.2017. 
 
Kontakt:  
Bližšie informácie poskytne: 
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku 
Ing. Mochnacký, Beňová, tel. 054/4862 141, 054/4862 142 
                                          
 
 
 

         MUDr. Boris Hanuščak 
              primátor mesta 
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