
 
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. o majetku obcí v znení 
neskorších  predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok – zriadenie vecného 
bremena na majetku Mesta Bardejov v symbolickej výške 1 € / 1 m2 z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa: 
 
1. Zriadenie vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v symbolickej výške 1 € / 1 m2 
v súvislosti s realizáciou stavby: „Bardejovské Kúpele, Sídlisko na starom kúpalistku – NN 
vedenie“. 
František Harčarik, J. Grešáka 16, Bardejov, ako splnomocnená osoba na zastupovanie s VSD a.s., 
Košice, požiadal Mesto Bardejov o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného 
bremena, pre žiadateľa VSD, a.s., ul Mlynská 31, Košice. Účelom zmluvy je uloženie podzemného 
NN elektrického vedenia na budúcu výstavbu IBV – bývalé kúpalisko v Bardejovských Kúpeľoch. 
Jedna sa o parcelu E KN 506/2 – LV č. 11832, parc. E KN 507/2 – LV č. 11832, parc. E KN 508 – LV 
č. 11909, parc. E KN 509/2 – LV č. 11910, parc. E KN 509/3 – LV č. 11910 v Bard. Kúpeľoch v k.ú. 
Bardejov. Rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom. 

Vecné bremeno sa zriaďuje na základe podpísaného Memoranda o porozumení a vzájomnej 
spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 
Košice, bod 6 – v prípade stavieb vyvolaných tretími subjektmi bude náhrada za zriadenie vecných 
bremien na pozemkoch Mesta Bardejov vo vzťahu k elektrickým vedeniam Východoslovenskej 
distribučnej, a.s. zriaďované v symbolickej výške 1 €/ 1 m2. 
 
 

 
 
 
 
 



 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je Memorandum 
o porozumení a vzájomnej spolupráce medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou Východoslovenská 
distribučná, a.s. Košice, schválené uznesením MsZ č. 52/2016 dňa 4.7.2016. 
 
Budúci oprávnený z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  
Košice, IČO: 36 599 361     
 
Zriadenie vecného bremena na majetku Mesta Bardejov v symbolickej výške 1 € / 1 m2 sa 
zverejňuje dňom 5.9.2016. 
 
O zriadení  vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov,  bude Mestské zastupiteľstvo 
v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 22.9.2016. 
 
 
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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