
 
 

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: 
 
Zámena pozemkov vo vlastníctve fyzickej osoby za  pozemky  vo vlastníctve Mesta Bardejov.  
 

1. Pozemky vo vlastníctve fyzickej osoby: 
- CKN 4886/78 o výmere 96 m2 – orná pôda 
- CKN 4886/382 o výmere 24 m2 – trvalý trávny porast  
- CKN 4886/327 o výmere 65 m2 – trvalý trávny porast  
- CKN 4886/344 o výmere 82 m2 – trvalý trávny porast 
- CKN 4886/409 o výmere 54 m2 – trvalý trávny porast, vedené na LV č. 8419  
- CKN 3322/8 o výmere 106 m2 – zastavaná plocha a nádvorie  
- CKN 3353/8 o výmere 346 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, vedené na LV č. 12157 
- CKN 4886/183 o výmere 27 m2 – trvalý trávny porast 
- CKN 4886/184 o výmere  2 m2 – trvalý trávny porast, vedené na LV č. 780 
- novovytvorená parcela CKN 4886/423 o výmere 34 m2  – TTP (z parcely EKN 2466/13) 
- novovytvorená parcela CKN 4886/428 o výmere 38 m2  – TTP (z parcely EKN 2466/13 

a EKN 2466/12) v k. ú. Bardejov. 
 

2. Pozemky vo vlastníctve Mesta Bardejov, Radničné námestie 16, Bardejov, IČO: 321 842.  
- novovytvorená parcela  CKN 4886/418 o výmere 111 m2 – zast. plocha a nádvorie  
- novovytvorená parcela CKN 4886/419 o výmere 227 m2 – zast. plocha a nádvorie (vytvorené  

z parcely EKN 2469/2 na LV č. 15749) 
- novovytvorená parcela CKN 4886/424 o výmere 67 m2 – zast. plocha a nádvorie (vytvorená 

z parcely EKN 2471/2 na LV č.  11832) 
- novovytvorená parcela  CKN 4886/422 o výmere 285 m2 – TTP   
- novovytvorená parcela CKN 4886/429 o výmere 320 m2 – TTP (vytvorené z parcely EKN 

2467/2).  
 

 
 



 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkoprávne 
usporiadanie vlastníckych vzťahov v danej lokalite, zlepšenie  prístupu  ku kotolni vo vlastníctve 
mesta a vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod prístupovou komunikáciou na Gróneri.  
 
Tento zámer prevodu nehnuteľností - zámeny pozemkov  sa zverejňuje dňom 9.6.2021. 
 
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov  bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na 
svojom zasadnutí dňa 24.6.2021. 
 
 
Kontakt: 
Bližšie informácie poskytne: 
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku 
JUDr. Vladimír Potičný, tel. 054/4862 141, 
 
       
 
         MUDr. Boris Hanuščak 
               primátor mesta 
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