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

 
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších  predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta 
Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa:  
 
Prevod majetku podľa osobitného zreteľa zvýšením základného imania spoločnosti Mestské lesy 
Bardejov, s.r.o., Štefánikova 786, Bardejov formou nepeňažného vkladu. 
 
V súčasnosti je Mesto Bardejov výlučným vlastníkom nehnuteľností: Administratívna budovu súpisné 
číslo 2884, zapísanej na LV č. 1445; pozemky: parc. C KN 503/5 vo výmere 11m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/2 zapísanom na LV č. 1625; parc. C KN 
503/135 vo výmere 35 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/2, 
zapísanom na LV č. 1615 a parc. C KN 503/143 vo výmere 76 m2, druh pozemku zastavané plochy a 
nádvoria, vo vlastníckom podiele 1/1,zapísanom na LV č. 820 všetko vedených v evidencii na 
Okresnom úrade Bardejov, katastrálnom odbore, pre katastrálne územie Bardejovská Nová Ves. Pre 
zabezpečenie financovania rekonštrukcie lesných ciest sú potrebné úverové prostriedky, ktoré 
spoločnosť Mestské lesy Bardejov, s.r.o., bez zvýšenia základného imania nemôže získať. Na základe 
týchto skutočností Mesto Bardejov plánuje previesť Administratívnu budovu súp.č. 2884, kde 
v súčasnosti sídli, a príslušné pozemky zvýšením základného imania spoločnosti Mestské lesy 
Bardejov, s.r.o., 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 Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Bardejov formou 
nepeňažného vkladu. 
 
Nájomca:  Mestské lesy Bardejov, s.r.o., Štefánikova 786, 085 01  Bardejov, IČO: 47 332 638 
 
Tento zámer prevodu majetku zvýšením základného imania spoločnosti Mestské lesy Bardejov, 
s.r.o., Bardejov  formou nepeňažného vkladu,  sa zverejňuje dňa 05.10.2017 
 
O tomto prevode majetku bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom 
zasadnutí dňa  24.10.2017. 
 
Kontakt:  
Bližšie informácie poskytne: 
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku 
Ing. Mochnacký, Beňová, tel. 054/4862 141, 054/4862 142 
                                          
 
 
 
         MUDr. Boris Hanuščak 
              primátor mesta 
 
 
 
Vyvesené dňa:  
 
Zvesené dňa:       


