
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: 
 
1. Predaj pozemkov pod prečerpávacími stanicami vody na Bardejovskej Zábave, na sídl. 
Poštárka v k.ú. Bardejov.  
A/. Podľa GO plánu č. 43891543-96/2015 zo dňa 30.09.2015 sa jedna o predaj novovytvorenej parcely 
C KN 5956/7 o výmere 9 m2, zastavaná plocha a nádvorie, za cenu podľa znaleckého posudku č. 
44/2016 vo výške 95,85 € s DPH. 
 

 



 
Bardejovská  Zábava. 
 

 
 
Poštárka. 
 

 
 
B/. Podľa GO plánu č. 43891543-109/2015 zo dňa 29.10.2015 sa jedna o predaj dielu 2 o výmere 1 m2 
z parc. C KN 4276/15, ktorý sa pričleňuje k parc. C KN 4276/28, dielu 3 o výmere 4 m2 z parc. C KN 
2384/10, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 2384/16, za cenu podľa znaleckého posudku č. 
44/2016, spolu vo výške 67,50 € s DPH. 



C/. Podľa GO plánu č. 43891543-110/2015 zo dňa 28.10.2015 sa jedna o predaj novovytvorenej 
parcely  C KN  2420/2  o  výmere  10 m2,  zastavaná  plocha  a nádvorie, za cenu podľa znaleckého 
posudku č. 44/2016 vo výške 151,90 € s DPH. 

 
D/. Podľa GO  plánu   č. 43891543-111/2015 zo dňa 27.10.2015 sa jedna o predaj novovytvorenej  
parcely C KN 2664/5 o výmere 9 m2, zastavaná plocha a nádvorie, za cenu podľa znaleckého posudku 
č. 44/2016 vo výške 136,71 € s DPH. 
 
 
Dôvodom  prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je 
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod prečerpávacími stanicami vody. 
 
Kupujúci:   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48  Košice, 
IČO: 36 570 460  
  
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku  Mesta Bardejov  sa zverejňuje dňom 9.3.2017. 
 
O prevode nehnuteľnosti bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí 
dňa 30.3.2017. 

 
 
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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Zvesené dňa:       


