
 
Zverejnenie zámeru zriadenia bezodplatného vecného bremena na 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 zriadenia vecného bremena na majetku Mesta 
Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zmena a doplnenie uznesenia MsZ č. 18/2019 
zo dňa 28.3.2019, príloha č. 1, bod A.VI.-29. 
 
1. Spoločnosť  LYPOS a.s., M.R. Štefánika 865, 093 01  Vranov nad Topľou, IČO: 36 454 303 
Po vzájomnom rokovaní spoločnosť LYPOS, a.s., M.R.Štefánika 865, Vranov nad Topľou, požaduje zriadenie 
bezodplatného  vecného bremena – práva prechodu pre ich spoločnosť LYPOS a.s. a jej  nájomníkov cez 
pozemky, ktorých vlastníkom je Mesto Bardejov, k budove č.s. 8 postavenej na parc. C KN 852/1 v k.ú. 
Bardejov. Jedná sa o pozemky parc. číslo C KN 862/2,  C KN 855/4 evidované na LV č. 6279, časť pozemku 
z parc. C KN 854/2 evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov. 
 

 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je umiestnenie 
a prevádzkovanie svetelného zariadenia potrebného pre ilumináciu Radničného námestia v Bardejove, na budove 
č.s. 8 na parc. C KN 852/1, evidovanej na LV č. 713 vo vlastníctve spoločnosti LYPOS, a.s., M.R. Štefánika 
865, 093 01  Vranov nad Topľou, IČO: 36 454 303, a zriadenie bezodplatného  vecného bremena – práva 
prechodu pre ich spoločnosť LYPOS a.s. a jej  nájomníkov cez pozemky, ktorých vlastníkom je Mesto Bardejov, 
k budove č.s. 8 postavenej na parc. C KN 852/1 v k.ú. Bardejov. 
 
Budúci oprávnený z vecného bremena:  LYPOS a.s., M.R.Štefánika 865, 093 01  Vranov nad Topľou, 
IČO: 36 454 303 
 
Tento zámer zriadenia bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov sa zverejňuje dňa 
09.05.2019 
O zriadení bezodplatného vecného bremena  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať  na 
mimoriadnom zasadnutí dňa  27.5.2019. 
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