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1/  

TABU�KOVÁ �AS�  
     Sumár prijatých uznesení od posledného zasadnutia MsZ
    –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

� PRIJATÉ UZNESENIA �. 1-28/2015 zo d�a 26.3.2015 – riadne zasadnutie MsZ   
                                                �. 29/2015 zo d�a 15.4.2015 - mimoriadne zasadnutie MsZ

Po�et prijatých 
uznesení 

Splnené Plnia sa 
Bez 
vyhodnotenia Nesplnené 

29 20 2 7 0 



U Z N E S E N I E   �. 29/2015 - M

k bodu Návrh doplnku �. 10 k Zria�ovacej listine Bardejovského podniku služieb Bapos, mestského podniku
Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Doplnok �. 10 k Zria�ovacej listine Bardejovského podniku služieb Bapos, mestského podniku Bardejov
pod�a prílohy �. 1.

Doplnok �. 10 k Zria�ovacej listine schválený v zmysle uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 4/2015

k bodu Návrh závere�ného ú�tu mesta a finan�né usporiadanie za rok 2014
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/

Plnenie:

schva�uje

Celoro�né hospodárenie Mesta Bardejov v roku 2014 bez výhrad.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

B.2/

Plnenie:

schva�uje

Závere�ný ú�et mesta za rok 2014 pod�a príloh 1 až 18.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

B.3/

Plnenie:

schva�uje

Prebytok bežného rozpo�tu vo výške 1 303 981,74 €.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

B.4/

Plnenie:

schva�uje

Schodok kapitálového rozpo�tu vo výške   1 360 812,89 €.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

B.5/

Plnenie:

schva�uje

Prebytok finan�ných operácií vo výške 612 848, 58 €.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

B.6/

Plnenie:

schva�uje

Schodok rozpo�tu mesta za rok 2014 vo výške 56 831,15 €.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   �. 4/2015

B.7/

Plnenie:

schva�uje

Usporiadanie schodku rozpo�tu mesta za rok 2014 vo výške 56 831,15 € z prebytku finan�ných operácií.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

B.8/

Plnenie:

schva�uje

Nevy�erpané ú�elovo ur�ené prostriedky vo výške 48 136,09 €.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

B.9/

Plnenie:

schva�uje

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane fina�ných operácií  vo výške 556 017,43 €.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

B.10/

Plnenie:

schva�uje

Rozdelenie zostatku disponibilných zdrojov vo výške 507 881,34 € do pe�ažných fondov pod�a prílohy �. 18
po usporiadaní o prostriedky ú�elovo ur�ené na bežné a kapitálové výdavky.

Zostatok disponibilných zdrojov vo výške 507 881,34 Eur rozdelený do pe�ažných fondov pod�a prílohy �.18.

Zodpovedný: Splnené

B.11/

Plnenie:

schva�uje

Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2014 pod�a prílohy �. 18.

Usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta za rok 2014 vykonané pod�a prílohy
�.18.

Zodpovedný: Splnené

B.12/

Plnenie:

schva�uje

Tvorbu a použitie pe�ažných fondov mesta pod�a prílohy �. 20.

Tvorba a použitie pe�ažných fondov mesta vykoanné pod�a prílohy �.20.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 5/2015

k bodu Návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Hlavnému kontrolórovi odmenu vo výške 30 % zo sú�tu mesa�ných platov vyplatených za rok 2014.

Odmena bola vyplatená d�a 15.4.2015

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   �. 6/2015

k bodu Výro�ná správa o hospodárení v m. p. Bapos a ZUŠ M. Vileca  za rok 2014
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Výro�nú správu o hospodárení v Bardejovskom podniku služieb Bapos, m. p. Bardejov za rok 2014.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva�uje

Výro�nú správu Základnej umeleckej školy M. Vileca za rok 2014.

Schválené bez pripomienok.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 7/2015

k bodu Návrh na I. zmenu programového rozpo�tu mesta a zriadených rozpo�tových organizácií na rok 2015
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

I. zmenu programového rozpo�tu mesta a zriadených rozpo�tových organizácií na rok 2015 pod�a prílohy �.
1.

I. zmena programového rozpo�tu mesta a zriadených rozpo�tových organizácií na rok 2015 premietnutá do
ú�tovníctva mesta pod�a prílohy �. 1.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 8/2015

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Nakladanie s majetkom mesta pod�a prílohy �. 1 takto:
A. I. predaj nehnute�ností pod bodmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 z dôvodu hodného osobitného zrete�a - zverejnenie
na 15 dní,
A. II. prenájom nehnute�ností pod bodmi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 z dôvodu hodného osobitného zrete�a -
zverejnenie na 15 dní,
A. III. zámenu nehnute�ností pod bodmi 17 z dôvodu hodného osobitného zrete�a - zverejnenie na 15 dní,
A. IV. návrh na majetko-právne vysporiadanie nehnute�ností zámenou pozemku, alebo predajom pozemku
pod bodom 18,
A. V. odkúpenie nehnute�ností do vlastníctva mesta pod bodmi 19, 20,
A. VI. zriadenie vecného bremena pod bodmi 21, 23, zriadenie vecného bremena pod bodmi 22, 24 z dôvodu
hodného osobitného zrete�a - zverejnenie na 15 dní,
A. VII. zmenu uznesenia MsZ pod bodom 25, zmenu uznesenia MsZ pod bodom 26 z dôvodu hodného
osobitného zrete�a - zverejnenie na 15 dní,
A. VIII. zaradenie ukon�ených investi�ných akcií do majetku mesta a následné zverenie do nájmu spolo�nosti
Bardterm, s. r. o. Bardejov pod bodom 27,
A. IX. zaradenie ukon�ených investi�ných akcií do majetku mesta a následné zverenie do užívania
spolo�nosti Bardbyt, s. r. o., Moyzesova 7, Bardejov pod bodom 28,
A. X. zaradenie ukon�ených investi�ných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy
Bardejovskému podniku služieb Bapos, m. p., Štefánikova 786, Bardejov, pod bodom 29,
A. XI. zaradenie ukon�ených investi�ných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy pod bodmi
30, 31, 32
A. XII. zverenie majetku mesta do nájmu spolo�nosti Bardterm, s. r. o., Moyzesova 7, pod bodom 33
A. XIII. zmenu správy nehnute�ného majetku mesta pod bodom 34
A. XIV. vyradenie prebyto�ného a neupotrebite�ného majetku mesta pod bodmi 35, 36
A. XV. udeli� súhlas na zriadenie podzemnej stavby, chodníka a elektrickej prípojky pod bodmi 37,38

vi� príloha k plneniu uznesenia, bod 3/

Zodpovedný: V plnení
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U Z N E S E N I E   �. 9/2015

k bodu Návrh nájmu nehnute�ného majetku mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Nájom nehnute�ného majetku mesta pod�a prílohy �. 1.

Za Bardbyt: vi� príloha k plneniu uznesnia

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva�uje

Odovzdanie mestského majetku (kotolne - ZŠ s MŠ Pod Vinbargom, Seniorcentrum na ul. Toplianskej 9/A,
Mestský úrad Bardejov)  obchodnej spolo�nosti Bardterm, s. r. o. Bardejov.

Všetky náležitosti oh�adom prevzatia uvedených kotolní do nájmu od 1.9.2015 sa priebežne vykonávajú
(jednanie s riadite�mi, zhodnotenie skutkového stavu s projektantom,vyhotovenie projektu na rekonštrukciu
kotolne MsÚ, prevod fakturácie dodávky zemného plynu na nového odberate�a BARDTERM, s.r.o.).

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   �. 10/2015

k bodu Návrh nakladania s cennými papiermi
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Predaj 528 kusov akcií spolo�nosti Prima banka Slovensko, a. s. v nominálnej hodnote 210 672 € spolo�nosti
Prima banka Slovensko, a. s. za ponúkanú cenu 316 800 €.

528 kusov akcií spolo�nosti Prima banka Slovensko, a.s. bolo predaných spolo�nosti Prima banka
Slovensko, a.s. za ponúkanú cenu 316 800 €.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 11/2015

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov �. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste
Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov �. 27/1996 o zóne s dopravným
obmedzením v meste Bardejov.

VZN Mesta Bardejov �. 27/1996 o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov bolo po zapracovaní
schválených zmien a doplndov a podpísaní primátorom mesta vyvesené na úradnej tabuli mesta a
zverejnené na úradnej tabuli mesta.

Zodpovedný: Splnené Termín: 13. 4. 2015

U Z N E S E N I E   �. 12/2015

k bodu Návrh VZN Mesta Bardejov o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

berie na vedomie

Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Bardejov �. Pd 49/14/7701-11 zo d�a 8. 12. 2014 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Bardejov  �. 110/2011 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v znení
zmien a doplnkov schválených 27. 3. 2014.

Protest prokurátora  Okresnej prokurátora  Bardejov  �. Pd 49/14/7701-11 zo d�a 08.12.2014 proti
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bardejov �. 110/2011  o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v
znení zmien a doplnkov schválených 27.3.201  MsZ Bardejov  vzalo na vedomie a oznámené Okresnej
prokuratúre listom zo d�a 15.4.2015.

Zodpovedný: Splnené Termín: 26. 3. 2015
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U Z N E S E N I E   �. 12/2015

B.1/

Plnenie:

vyhovuje

Protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Bardejov �. Pd 49/14/7701-11 zo d�a 8. 12. 2014 proti Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Bardejov �. 110/2011 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v znení
zmien a doplnkov schválených 27. 3. 2014.

Protestu prokurátora  Okresnej prokurátora  Bardejov  �. Pd 49/14/7701-11 zo d�a 08.12.2014 proti
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Bardejov �. 110/2011  o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách v
znení zmien a doplnkov schválených 27.3.201 bolo MsZ Bardejov  v celom  rozsahu vyhovené a oznámené
Okresnej prokuratúre listom zo d�a 15.4.2015.

Zodpovedný: Splnené Termín: 15. 4. 2015

C.1/

Plnenie:

schva�uje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov �. 146/2015 o prevádzkovom poriadku na pohrebiskách.

VZN Mesta Bardejov �. 146/2015 o zóne prevádzkovo poriadku na pohrebiskách bolo po  schválení  a
podpísaní primátorom mesta vyvesené na úradnej tabuli mesta a zverejnené na úradnej tabuli mesta.

Zodpovedný: Splnené Termín: 13. 4. 2015

U Z N E S E N I E   �. 13/2015

k bodu Návrh VZN Mesta Bardejov o ur�ení pravidiel �asu predaja v obchode a �asu prevádzky služieb na území
mesta Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov �. 147/2015 o ur�ení pravidiel �asu predaja v obchode a
�asu prevádzky služieb na území mesta Bardejov.

VZN Mesta Bardejov �. 147/2015 o ur�ení pravidiel �asu predaja v obchode a �asu predaja na území mesta
Bardejov  bolo po  schválení  a podpísaní primátorom mesta vyvesené na úradnej tabuli mesta a zverejnené
na úradnej tabuli mesta.

Zodpovedný: Splnené Termín: 13. 4. 2015

U Z N E S E N I E   �. 14/2015

k bodu Návrh na zrušenie VZN Mesta Bardejov �. 78/2008 o verejných kultúrnych podujatiach
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

ruší

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov �. 78/2008 o verejných kultúrnych podujatiach.

Predmetné VZN zrušené v zmysle uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 15/2015

k bodu Návrh na transformáciu �innosti CV�, Dlhý rad 12, Bardejov, Prerokovanie petície ob�anov, Návrh na
vyradenie CV�
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/

Plnenie:

ukladá

Prednostovi  Mestského úradu v Bardejove: pripravi� odpove� peti�nému výboru.

Odpove� peti�nému výboru o prerokovaní petície na zasadnutí MsZ bola písomne zaslaná.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   �. 15/2015

C.1/

Plnenie:

schva�uje

Vyradenie CV�, Dlhý rad 12 v Bardejove zo siete škôl a školských zariadení k termínu 31. 8. 2015.

Návrh na vyradenie, vrátane stanovísk dotknutých orgánov, bol v zmysle zákona zaslaný na ministerstvo
školstva, súbežne je pripravovaný návrh VZN o zrušení CV� na najbližšie zasadnutie MsZ.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 16/2015

Návrh na zaradenie CV� pri ZŠ Komenského 23 do siete školských zariadení
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Zaradenie CV� ako sú�as� ZŠ, Komenského 23 v Bardejove do siete škôl a školských zariadení v termíne od
1. 9. 2015.

Na ministertsvo školstva bola zaslaná žiados� o zaradenie do siete školských zariadení, na základe kladnej
odpovede bude na najbližšie zasadnutie MsZ predložené VZN o zriadení CV� pri ZŠ.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 17/2015

Návrh na zaradenie CV� pri ZŠ Vinbarg do siete školských zariadení
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Zaradenie CV� ako sú�as� ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove do siete škôl a školských
zariadení v termíne od 1. 9. 2015.

Na ministertsvo školstva bola zaslaná žiados� o zaradenie do siete školských zariadení, na základe kladnej
odpovede bude na najbližšie zasadnutie MsZ predložené VZN o zriadení CV� pri ZŠ.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 18/2015

k bodu Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov Mesta Bardejov do rád škôl a šk. zariadení, Návrh na
menovanie sekretára komisie správy majetku pri MsZ v Bardejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

odvoláva

Zástupcov Mesta Bardejov v mestskej školskej rade, v radách škôl a školských zariadení pod�a prílohy �. 1.

O delegovaní zástupcov Mesta boli písomne informované všetky školské zariadenia.

Zodpovedný: Splnené

B.1/

Plnenie:

deleguje

Zástupcov Mesta Bardejov do mestskej školskej rady, rád škôl a školských zariadení pod�a prílohy �. 2.

Mestská školská rada bola informovaná o delegovaní zástupcov Mesta písomne.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 19/2015

k bodu Návrh na menovanie sekretára komisie správy majetku mestského zastupite�stva v Bardejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/

Plnenie:

menuje

Bc. Annu Babejovú za sekretára Komisie správy majetku MsZ v Bardejove.

Bc. A.Babejová bola menovaná za sekretára Komisie správy majetku MsZ.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   �. 20/2015

k bodu Návrh na vydanie dodatku k Zria�ovacej listine pre Zariadenie pre seniorov "�ergov"
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Dodatok �. 5  k Zria�ovacej listine zo d�a 1. 1. 1999 vydanej Kraským úradom v Prešove pre zariadenie
sociálnych služieb Zariadenie pre seniorov "�ergov", Wolkerova 11, 085 01  Bardejov pod�a prílohy �. 1.

Dodatok �. 5 k Zria�ovacej listine schválený v zmysle uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 21/2015

k bodu Návrh na zrušenie Zariadenia pre seniorov "Top�a" jeho zlú�ením s Centrom sociálnych služieb,
Wolkerova 11, Bardejov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

ruší

Rozpo�tovú organizáciu Zariadenie pre seniorovi "Top�a" bez likvidácie zlú�ením s rozpo�tovou organizáciou
Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov d�om 1. 7. 2015.

Všetky zú�astnené strany pracujú na fúzii ZpS a vytvorení CSS.

Zodpovedný: Splnené

B.1/

Plnenie:

schva�uje

Zria�ovaciu listinu Centra sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov s ú�innos�ou od 1. 7. 2015 pod�a
prílohy �. 1.

Vytvorenie CSS sa realizuje v zmysle Zria�ovacej listiny.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 22/2015

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov - zadanie pre spracovanie štúdie 21/2015
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

súhlasí

So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov):

a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov na parcelách C KN 1008/, /2, /3, /4 v k. ú. Bardejov. Hlavným
cie�om riešenia urbanistickej štúdie je zhodnoti� sú�asne platné regulatívy v danom území a posúdi� možnosti
a potreby doplnením plôch polyfunk�nej zástavby. ÚPM Bardejov v sú�asnosti rieši dané územie ako plochy
verejného technického a dopravného vybavenia. Žiados� podal Stanislav Lipták, Tehelná 85/A, 085 01
Bardejov. Štúdiu spracuje na vlastné náklady.

b) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadal František �amák, �a�evská 5, 085 01 Bardejov na
parcelách �. C KN 1291/2, 1292/2, 1292/3, 1292/4 v k. ú. Bardejov - Mlynská ul.. Štúdiu spracuje na vlastné
náklady.

Žiadatelia ((pod bodmi A) 1. a.), A) 1.b.)) boli o tejto skuto�nosti oboznámení listom d�a 21.04.2015 a Odd.
životného prostredia MsÚ Bardejov sa riadi týmto uznesením.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

súhlasí

So za�atím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov pod�a
bodu 1.

Žiadatelia ((pod bodmi A) 1. a.), A) 1.b.)) boli o tejto skuto�nosti oboznámení listom d�a 21.04.2015 a Odd.
životného prostredia MsÚ Bardejov sa riadi týmto uznesením.

Zodpovedný: Splnené

7 / 9



U Z N E S E N I E   �. 22/2015

B.1/

Plnenie:

nesúhlasí

So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov):

a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadal �ubomír Host, Bulíkova 15, 851 04 Bratislava na
parcelách �. C KN 1919/2 a 1919/3 v k. ú. Bardejov - �a�evská ul.

b) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadal �udovít Hudák, �a�evská 16, 085 01 Bardejov na
parcele �. C KN 6197/8  v k. ú. Bardejov - Mi�kova ul.

Žiadatelia ((pod bodmi B) 1. a.), B) 1.b.)) boli o tejto skuto�nosti oboznámení listom d�a 21.04.2015 a Odd.
životného prostredia MsÚ Bardejov sa riadi týmto uznesením.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 27/2015

k bodu Návrh na schválenie finan�nej spoluú�asti na projekte " Spevnenie komunikácie - ulice pri obytných
jednotkách"
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Finan�nú spoluú�as� Mesta Bardejov na projekte "Spevnenie komunikácie - ulice pri obytných jednotkách" vo
výške 2.000,-- €.

Finan�ná spoluú�as� Mesta Bardejov schválená v zmysle schváleného uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   �. 28/2015

k bodu Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe "Podpora rozvoja športu"
na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunk�ných ihrísk
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva�uje

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe "Podpora rozvoja športu" na rok 2015 so zameraním
na výstavbu multifunk�ných ihrísk, areál ZŠ Komenského 23, Bardejov.

Žiados� bola v stanovenom termíme podaná na Úrad vlády.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva�uje

Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe "Podpora rozvoja športu" na rok 2015 so zameraním
na výstavbu multifunk�ných ihrísk, areál futbalového štadióna Dlhá Lúka.

Ke�že bolo možné v rámci aktuálnej výzvy poda� iba jednu žiados� od jedného subjektu, táto bude
predložená v najbližšom možnom termíne.

Zodpovedný: Splnené

A.3/

Plnenie:

schva�uje

Zabezpe�enie realizácie projektu po schválení žiadosti o poskytnutie dotácie v programe "Podpora rozvoja
športu" na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunk�ných ihrísk.

Bola predložená žiados� o poskytnutie dotácie na polyfunk�né ihrisko pri ZŠ Komenského 23.

Zodpovedný: Splnené

8 / 9



U Z N E S E N I E   �. 28/2015

A.4/

Plnenie:

schva�uje

Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 5 000 ,--€  a
náklady spojené s vypracovaním projektovej a rozpo�tovej dokumentácie, náklady na výkon stavebného
dozoru a neoprávnené náklady v zmysle Výzvy na poskytnutie dotácie v programe "Podpora rozvoja športu"
na rok 2015 so zameraním na výstavbu multifunk�ných ihrísk.

Bola predložená žiados� o poskytnutie NFP na výstavbu polyfunk�ného ihriska na ZŠ Komenského 23.

Zodpovedný: Splnené

9 / 9
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Príloha k plneniu uznesenia MsZ �. 9/2015 zo d�a 26.3.2015
(nájom nehnute�ného majetku mesta pod�a prílohy �. 1) 

Správca: BARDBYT, s. r. o. 

P.�.
Typ (nájom, 
podnájom) 

Lokalita 
Celková  
výmera 

Cena v 
€/m2/rok 

Nájomca 
Ú�el 

prenájmu 
Plnenie 

uznesenia 

1. 
Nájom 

nebytových 
priestorov 

Dlhý rad 
16 

17,06 m2

29,87,-
kancelária/služby 

13,28  
spol. priestory 

HorBel, s.r.o., 
Ku�ín 

 predaj bižutérie 
a doplnkov 

Zmluva �. 
1002/15 od 
15.1.do14.2.15 
dodatok �.1 od 
15.2.2015 na 
dobu neur�itú 

2. 
Nájom 

nebytových 
priestrov

Slovenská 
7 

175,51 m² 
ako u pôvodnej 

nájomnej zmluvy 
37,61 

Domäsko, s.r.o., 
Lieskovská cesta 

640/23, Lieskovec 

predaj hyd., 
brav�., hov. mäsa, 

hyd.a brav�. 
výrobkov 

Zmluva �. 
1007/15 od 1.2. 
do 28.2.15 
dodatok �. 1od 
1.3.2015 na 
dobu neur�itú 

3. 
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Radni�né 
námestie 

14 dvorný 
trakt 

115,07 m² 1€/rok 
BAPOS, m. p., 

Štefánikova 786 
Bardejov 

Sklad 

Zmluva �. 
1008/15 od 1.3. 

do 31.3.15 
dodatok �.1od 
1.4.2015 na 

dobu neur�itú  

4. 
Podnájom 

nebytových 
priestorov 

Radni�né 
námestie 

35 

155,45 m² Andrej Guttek Kpt. 
Nálepku �. 374/10

pohostinská 
�innos�

a stravovacíe 
služby

od 1.4.2015 

5. 
Nájom 

nebytových 
priestorov 

Radni�né 
námestie 

46 
196,67 m2 1 € / rok 

Gréckokatolícky 
farský úrad 
Bardejov, 

Jiráskova 9 
v zastúpení Mgr. 

Ján Hromo 

relaxa�no-
duchovná práca 

s de�mi 
a mládežou. 

Neprevzali NP 

6. 
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Radni�né 
námestie 

46 

152,43 m² 
  

13,28,- spol. 
priestory, 

wc,kuchynka, 
26,56,- u 
kancelárií 

SATUR TRAVEL, 
a.s. Mileti�ova 1, 

Bratislava 
kancelárie 

Zmluva �. 
211/02 dodatok 

od 1.3.2015 

1. Dôvod hodný osobitného zrete�a je v súlade s uznesením MsZ �. 53/2011 zo d�a 28.6.2011(dlhodobo vo�ný     
    nebytový priestor). 

2.  Dôvod hodný osobitného zrete�a je v súlade s uznesením MsZ �. 10/2012 zo d�a 22.3.2012 v bode 1,  
    (nástupníctvo právneho vz�ahu.). 

3.  Dôvod hodný osobitného zrete�a je v súlade s uznesením MsZ �. 53/2011 zo d�a 28.6.2011(dlhodobo vo�ný  
     nebytový priestor). 

5. Dôvod hodný osobitného zrete�a je v súlade s uznesením MsZ �. 53/2011 zo d�a 28.6.2011(dlhodobo vo�ný     
    nebytový priestor). 

6.Dôvod hodný osobitného zrete�a uvádzame úpravu výšky nájomného a pokra�ovanie prenájmu nebytových     
   priestorov v nezmenenej �innosti. 
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3/  

Príloha k plneniu uznesenia MsZ �. 8/2015 zo d�a 26.3.2015, príloha �. 1.

I. Ruší uznesenia mestského zastupite�stva.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  ruší uznesenie mestského zastupite�stva �. 21/2013 zo d�a 04.04.2013 
v spojení s uznesením MsZ �. 31/2013 zo d�a 25.06.2013 v prokurátorom namietaných �astiach a to zámene 
nehnute�ností medzi Mestom Bardejov a spol. XAWAX, spol. s r.o., kde MsZ schválilo zámenu pozemkov na 
ul. Dlhý rad a ul. Kellerova v Bardejove, za nehnute�nos� kamenných dláždených spevnených plôch chodníkov 
a súvisiacich sadových a terénnych úprav. 
Plnenie: Uznesenie zrušené.

A. Schva�uje.
I. Predaj nehnute�ností.
Predaj pozemkov pod obytnými blokmi v Bardejovských Kúpe�och v k.ú. Bardejov.
1. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje predaj pozemku parc. C KN 4160 vo výmere 158 m2, 
kultúra pozemku – zastavaná plocha, pod obytným blokom B, �.s. 1985, pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov evidovaných na LV �. 9175 v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu 4,98 € /1 m2.  
- Ma�aš Jozef a Lýdia Ma�ašová r. Beréšová, Bard. Kúpele 24, podiel 8091/26676, 
- Ing. Mayer Ladislav, 044 43 Budimír 284, podiel 6336/26676, 
- Jozef Tarcala a Mária Tarcalová r. Kiše�ová, Bard. Kúpele 24, podiel 7002/26676, 
- Mária 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a  pod�a komisie správy majetku MsZ je  
majetkovoprávne dovysporiadanie pozemkov pod obytnými blokmi v Bardejovských Kúpe�och. 

Tento zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  23. 2. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 9. týždni. 
Plnenie: Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k pozemku uzatvorená v súlade s § 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, bola uzatvorená d�a 1.6.2015, 
zverejnená 2.6.2015. 

2. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje predaj pozemku parc. C KN 4161 vo výmere 164 m2, 
kultúra pozemku – zastavaná plocha, pod obytným blokom C, �.s. 1984, pre vlastníkov bytov 
a nebytových priestorov evidovaných na LV �. 9182 v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu 4,98 €/ 1 m2.
- Gmitterová Žofia r. Sobeková, Bard. Kúpele 23, podiel 7002/26676, 
- Skalský Eduard, Bard. Kúpele 23, podiel 7002/26676, 
- Fjaerli Viera Mona rod. Jurková, Bard. Kúpele 23, podiel 6336/26676, v podiele 1/2, 
- Novák Martin, Bard. Kúpele 21, podiel 6336/26676, v podiele 1/2, 
- JUDr. Buj�ák Jozef, Hlavná 94, Prešov, podiel 6336/26676. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a  pod�a komisie správy majetku MsZ je  
majetkovoprávne dovysporiadanie pozemkov pod obytnými blokmi v Bardejovských Kúpe�och. 

Tento zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  23. 2. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 9. týždni. 
Plnenie: Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k pozemku uzatvorená v súlade s § 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, bola uzatvorená d�a 8.6.2015, 
zverejnená 8.6.2015. 

3. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje predaj pozemku parc. C KN 4163 vo výmere 162 m2, 
kultúra pozemku – zastavaná plocha, pod obytným blokom A, �.s. 1983 pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov evidovaných na LV �. 9179 v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu 4,98 €/ 1 m2.
- JUDr. Rastislav Straka a Bibiána r. Popracová, Bard. Kúpele 22, podiel 7099/27713, 
- Ing. Jozef �ech, Bardejovské Kúpele 22, podiel 6697/27713, 
- Andráš Štefan a Mária r. Fritsahová, Bard. Kúpele 22, podiel 7276/27713, 
- Blažej�íková Anna, Bard. Kúpele 22, podiel 6641/27713. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a  pod�a komisie správy majetku MsZ je  
majetkovoprávne dovysporiadanie pozemkov pod obytnými blokmi v Bardejovských Kúpe�och. 

Tento zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  23. 2. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 9. týždni. 
Plnenie: Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k pozemku uzatvorená v súlade s § 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, bola uzatvorená d�a 15.5.2015, 
zverejnená 15.5.2015. 
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4. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje predaj pozemku parc. C KN 4164 vo výmere 161 m2, 
kultúra pozemku – zastavaná plocha, pod obytným blokom D, �.s. 1982 pre vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov evidovaných na LV �. 9183 v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu 4,98 €/ 1 m2.
- Kaš�áková Katarína r. Sochan�áková, Bardejovské Kúpele 21, podiel 6457/25472, 
- Ing. Duplinský Milan a Eva r. Jurková, JUDr., Bard. Kúpele 21, podiel 6018/25472, 
- Miche�ová Katarína r. Hovancová, L. Svobodu 10, Bardejov, podiel 6540/25472, 
- Tokárová Janka r. Miklošová, Bard. Kúpele 21, podiel 6457/25472. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a  pod�a komisie správy majetku MsZ je  
majetkovoprávne dovysporiadanie pozemkov pod obytnými blokmi v Bardejovských Kúpe�och. 

Tento zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  23. 2. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 9. týždni. 
Plnenie: Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k pozemku uzatvorená v súlade s § 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, bola uzatvorená d�a 8.6.2015, 
zverejnená 8.6.2015. 

5. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje predaj pozemku parc. C KN 4167 vo výmere 208 m2, 
kultúra pozemku – zastavaná plocha, pod obytným blokom E, �.s. 1981, predaj pozemku parc. C KN 4168 
vo výmere 209 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, pod obytným blokom E, �.s. 1981, pre vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov evidovaných na LV �. 9163 v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu 4,98 €/ 1 m2.
- Oslovi� Andrej a Mária r. Hlivjaková, Bard. Kúpele 20, podiel 8451/81963, 
- Kopcová Helena r. Petnuchová, Bard. Kúpele 12, podiel 8522/81963, 
- Kmeciková Mária, Bard. Kúpele 19, podiel 4277/81963, 
- Slan�ová Daniela r. Klepsatelová, PhDr., Doc., CSc., Zápotockého 7, Prešov, podiel 8201/81963, 
- Varcholová Mária, Bard. Kúpele 20, podiel 4176/81963, 
- Pillárová Viera, Bard. Kúpele 20, podiel 7602/81963, 
- Pundová Drahomíra r. Pundová, RNDr., Palárikova 16, Košice, podiel 6461/81963 v spoluvl. p. 1/2, 
- Pundová Lýdia r. Pundová, MUDr., Floriánska 4, Košice, podiel 6461/81963 v spoluvl. p. 1/2, 
- MUDr. Peteja Michal a MUDr. Dagmar Petejová r. Maxo�ová, Komenského 40, Bardejov, podiel 7411/81963 
v spoluvlastníckom podiele 1/3, 
- MUDr. Peteja Juraj, Komenského 40, Bardejov, podiel 7411/81963 v spoluvlastníckom podiele 1/3, 
- MUDr. Peteja Michal, Šafárikova 19, Prešov, podiel 7411/81963 v spoluvlast. podiele 1/3, 
- Ing. Sav�áková Andrea r. Germanová, Partizánska 45, Bardejov, podiel 6097/81963 v spoluvlastníckom 
podiele 1/4, 
- Mgr. German Martin, P�erovská 7 , Bardejov, podiel 6097/81963 v spoluvlastníckom podiele 1/4, 
- Germanová Anna r. Guzanová, Bard. Kúpele 20, podiel 6097/81963 v spoluvlastníckom podiele 1/2,
- Szabová Anna r. Tká�ová, Bard. Kúpele 19, podiel 7441/81963, 
- Mesto Bardejov, podiel 6866/81963, 
- Mgr. Šoltýsová Miloslava, Bardejovské Kúpele 19, podiel 6458/81963. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a  pod�a komisie správy majetku MsZ je  
majetkovoprávne dovysporiadanie pozemkov pod obytnými blokmi v Bardejovských Kúpe�och. 

Tento zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  23. 2. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 9. týždni. 
Plnenie: Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k pozemku uzatvorená v súlade s § 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, bola uzatvorená d�a 15.5.2015, 
zverejnená 15.5.2015. 

6. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje predaj pozemku parc. C KN 4170 vo výmere 208 m2, 
kultúra pozemku – zastavaná plocha, pod obytným blokom F, �.s. 1980, predaj pozemku parc. C KN 4171 
vo výmere 208 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, pod obytným blokom F, �.s. 1980, pre vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov evidovaných na LV �. 9166 v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu 4,98 €/ 1 m2.
- Kurillová Anna rod. Hadidomová, Bard. Kúpele 17, podiel 6611/83782, 
- Ing. Peter Žembera, Golianova 40, Košice, podiel 8274/83782, 
- Berníková Ivana, Tehelná 80, Bardejov,  podiel 5659/83782, 
- Ing. Rusin Ján, Partizánska 680/1 – blok Máj, Poprad, podiel 7421/83782 v spoluvlast. podiele 1/2, 
- Ing. arch. Zigová Mária, Trnavská 159/28, Bratislava - Ružinov, podiel 7421/83782 v spoluvlast. podiele 1/2, 
- Bc. Holbi�ka Marián, Bardejovské Kúpele 17, Bardejov,  podiel 6470/83782, 
- Slan�o Peter, Bardejovské Kúpele 17, Bardejov,  podiel 7051/83782, 
- Vojtuš Marián, Bard. Kúpele 17, podiel 6599/83782 v spoluvlast. podiele 1/2, 
- Gáliková Jana r. Vojtušová, Hurbanova 1496/24, Liptovský Mikuláš, podiel 6599/83782 v spoluvlast. podiele 
1/2, 
- Ing. Suchý Tomáš a Marcela r. Potermová, Soko�any �. 228, podiel 5873/83782, 
- Kataníková Viera r. Sip�aková, J. Grešáka 3203/16, Bardejov, podiel 7038/83782, 



3 

- Ing. Melicher Anton a Helena r. Cvancigerová, Bard. Kúpele 16, podiel 8359/83782, 
- MUDr. Bazárová Viola r. Ditrichová, Bard. Kúpele 16, podiel 9894/83782, 
- Uhrinová Daniela r. Uhrinová, PhDr. CSc., Branisková 1241/1, Košice – Staré mesto, podiel 4533/83782. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a  pod�a komisie správy majetku MsZ je  
majetkovoprávne dovysporiadanie pozemkov pod obytnými blokmi v Bardejovských Kúpe�och. 

Tento zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  23. 2. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 9. týždni. 
Plnenie: Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu k pozemku uzatvorená v súlade s § 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, bola uzatvorená d�a 15.5.2015, 
zverejnená 15.5.2015. 

7. Ing. Zita Hudáková, Pri štepnici 5, 085 01 Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje predaj pozemkov a to parc. C KN 3690/2 vo výmere 203 m2, 
kultúra pozemku – orná pôda, parc. C KN 3691/2 vo výmere 226 m2, kultúra pozemku – záhrada, ved�a 
rodinného domu a záhrady na ul. �. Štúra v k.ú. Bardejov, za cenu pod�a znaleckého posudku �. 6/2015 vo 
výške 24,20 € / 1 m2. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a pod�a komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne 
vysporiadanie oploteného pozemku. 

Tento zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  9. 3. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 11. týždni. 
Plnenie: Kúpna zmluva bola uzatvorená d�a 16.04.2015. Cena za znalecký posudok uhradená 14.04.2015. 
Kúpna cena uhradená 16.04.2015. Kúpna zmluva zverejnená na webe mesta 17.04.2015. Návrh na vklad do 
katastra nehnute�ností podaný 17.04.2015 pod �íslom konania V 829/2015.  

8. Spolo�nos�  PETRAMONT, s.r.o., �a�evská 1639/38 A, 085 01 Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  schva�uje predaj pozemkov parc. C KN 4886/136  vo výmere 819 m2, 
a parc. C KN 4886/235 vo výmere 1488 m2 na ul. �a�evská v k.ú. Bardejov, za cenu pod�a znaleckého posudku 
�. 30/2015  vo výške 38,52 € / 1 m2. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a pod�a komisie správy majetku MsZ je obmedzený 
prístup ku parcelám vo vlastníctve Mesta Bardejov.

Tento zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  9. 3. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 12. týždni. 
Plnenie: D�a 08.04.2015 bolo záujemcovi zaslané oznámenie o schválení predaja nehnute�ností a zárove�
mu bol zaslaný vypracovaný návrh kúpnej zmluvy k odsúhlaseniu. K podpísaniu kúpnej zmluvy nedošlo 
z dôvodu nesúhlasu kupujúceho s cenou ur�enou na základe znaleckého posudku. 

II. Prenájom nehnute�ností.
9. MUDr. Jaroslav Jevík, Komenského 7, 085 01 Bardejov 
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje  prenájom �asti pozemku z parc. C KN 1163/1 vo výmere cca 
6,75 m2 na ul. Gorkého �.s. 576  v k.ú. Bardejov  na dobu neur�itú za ú�elom zriadenia  balkóna a samozdvižnej 
plošiny k bytu �. 63 v bytovom dome súp. �. 576, vchod 12 na ulici Gorkého, za nájomné vo výške  0,10 €/m2

ro�ne. 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a je výstavba balkóna k bytu žiadate�a. 
Tento zámer prenájmu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  23. 2. 

2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 9. týždni. 
Plnenie: Nájomná zmluva bola d�a 16.04.2015 podpísaná a nájomné v zmysle zmluvy uhradené na ú�et 
mesta  v de� podpisu zmluvy. 

10. Gréckokatolícka cirkev – Gréckokatolícka farnos� Blažených hieromu�eníkov Pavla Petra Gojdi�a 
a Vasi�a Hopku, A. Svianteka 7, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje  prenájom �asti mestského pozemku z parc. CKN 5167/103 
vo výmere 725 m2, na dobu neur�itú za nájomné vo výške 1 € ro�ne.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a pod�a komisie správy majetku MsZ je majetkoprávne 
dovysporiadanie priestranstva pred gréckokatolíckym chrámom. 

Tento zámer prenájmu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  9. 3. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 11. týždni. 
Plnenie: D�a 11.5.2015 bola so žiadate�om uzatvorená nájomná zmluva �. 35/2015.

11.  Po�ovnícke združenie Barvienok so sídlom v Tarnove.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje  prenájom pozemkov v k.ú. Tarnov a v k.ú. Rokytov na výkon 
práva po�ovníctva v uznanom po�ovnom revíri „Kurovec“ na dobu 15 rokov Po�ovníckemu združeniu 
Barvienok so sídlom v Tarnove.
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V uvedenom revíre má mesto minoritné zastúpenie rozlohy po�ovných pozemkov. Jedná sa o lesné pozemky v 
k.ú. Rokytov a Tarnov o výmere 179,93 ha s podielom 6,66 % na celkovej výmere na výkon práva po�ovníctva 
v zmysle zákona o po�ovníctve � 274/2009 Z.z. v platnom znení na dobu 15 rokov : 
-  parc. E KN:   Výmera:  Druh pozemku: 
- 1697     2944 m2  trvalý trávny porast 
- 1704     1452 m2  trvalý trávny porast 
- 1707     6044 m2  trvalý trávny porast 
- 1708     2514 m2  trvalý trávny porast 
- 1853          1163139 m2  lesný pozemok 
- 1855     1307 m2  trvalý trávny porast 
- 1856     2300 m2  trvalý trávny porast 
- 1857     3486 m2  orná pôda 
- 1858     2406 m2  trvalý trávny porast 
- 1859     4078 m2  orná pôda 
- 1860     4078 m2  orná pôda 
- 1861     3080 m2  orná pôda 
- 1862     3079 m2  orná pôda 
- 2047     4618 m2  lesný pozemok 
- 2058     1031 m2  orná pôda 
- 2059     4122 m2  orná pôda 
- 2060     1979 m2  orná pôda 
- 2061       453 m2  orná pôda 
- 2062       306 m2  orná pôda 
- 2063       310 m2  orná pôda 
- 2064       350 m2  orná pôda 
- 2065       349 m2  orná pôda 
- 2066       418 m2  orná pôda 
- 2067       414 m2  orná pôda 
- 2068       478 m2  orná pôda 
- 2069       466 m2  orná pôda 
- 2070       416 m2  orná pôda 
- 2071       411 m2  orná pôda 
- 2072     1621 m2  orná pôda 
- 2073     1532 m2  orná pôda 
- 2074     4294 m2  orná pôda 
- 2075     1187 m2  orná pôda 
- 2076     2093 m2  orná pôda 
- 2077     5799 m2  lesný pozemok 
- 2129     2345 m2  orná pôda 
- 2152       496 m2  orná pôda 
- 2153       674 m2  orná pôda 
- 2154     4328 m2  orná pôda 
- 2213      869 m2  ostatná plocha, 
evidovaných  na LV �. 671, v k.ú. Tarnov o výmere 124,14 ha   a
Plnenie: D�a 25.5.2015 bola Po�ovníckemu združeniu Barvienok Tarnov písomne zaslaná  zmluva o nájme 
pozemkov pre výkon práva po�ovníctva. 

12. Prenájom pozemkov  vo vlastníctve Mesta  Bardejov, na výkon práva po�ovníctva, v k. ú. Rokytov
Po�ovníckemu združeniu Barvienok Tarnov v zmysle zákona o po�ovníctve � 274/2009 Z.z. v platnom znení 
na dobu 15 rokov : 
- C KN 1296  vo výmere 335269, kultúra pozemku  – lesný pozemok,   
- C KN 1297 vo výmere 107597, kultúra pozemku – lesný pozemok,   
- C KN 1298 vo výmere 15613, kultúra pozemku – trvalý trávny porast,  
- C KN 1299  vo výmere  7636 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, 
- E KN 1501/1 vo výmere 87406 m2, kultúra pozemku – lesný pozemok,  
- E KN 1503 vo výmere 4338 m2, kultúra pozemku – lesný pozemok,  
evidovaných na LV �. 122,  v k.ú. Rokytov o výmere 55,79 ha. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a, pod�a komisie správy majetku MsZ je prenájom 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov  na výkon práva po�ovníctva Po�ovníckemu združeniu Barvienok 
Tarnov v uznanom po�ovnom revíri na dobu 15 rokov. 

Tento zámer prenájmu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  9. 3. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 11. týždni. 
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Plnenie: D�a 25.5.2015 bola Po�ovníckemu združeniu Barvienok Tarnov písomne zaslaná  zmluva o nájme 
pozemkov pre výkon práva po�ovníctva.

13. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta , na výkon práva 
po�ovníctva  Po�ovníckemu  združeniu Staven�ík  Zlaté, v zmysle zákona o po�ovníctve � 274/2009 Z.z. 
v platnom znení na dobu 15 rokov : 
parc. E KN:    Výmera:  Druh pozemku: 
- 4136   13344 m2  lesný pozemok 
- 4137   40764 m2  lesný pozemok 
- 4138   12711 m2  lesný pozemok 
- 4139     9733 m2  trvalý trávny porast 
- 4140     6517 m2  trvalý trávny porast 
- 4141   41557 m2  lesný pozemok 
- 4142/1  10646 m2  trvalý trávny porast 
- 4142/2    3502 m2  trvalý trávny porast 
- 4143/1  20144 m2  lesný pozemok 
- 4143/2    3982 m2  lesný pozemok 
- 4143/3      205 m2  lesný pozemok 
- 4143/4    1021 m2  lesný pozemok 
- 4144/1    6517 m2  trvalý trávny porast 
- 4144/2    8099 m2  trvalý trávny porast 
- 4144/3  14661 m2  trvalý trávny porast 
- 4144/4  16366 m2  trvalý trávny porast 
- 4144/5      367 m2  trvalý trávny porast 
- 4145/1           154075 m2  lesný pozemok 
- 4145/2              192151 m2  lesný pozemok 
- 4145/3    5641 m2  lesný pozemok 
- 4146/1  24428 m2  trvalý trávny porast 
- 4146/2    4721 m2  trvalý trávny porast 
- 4146/3      214 m2  trvalý trávny porast 
- 4146/4        17 m2  trvalý trávny porast 
- 4146/5      406 m2  trvalý trávny porast 
- 4147/1    6869 m2  trvalý trávny porast 
- 4147/2  17223 m2  trvalý trávny porast 
- 4147/3      328 m2  trvalý trávny porast 
- 4148/1    5334 m2  trvalý trávny porast 
- 4148/2  18846 m2  trvalý trávny porast 
- 4149/1                    778267 m2  lesný pozemok 
- 4149/2         2579858 m2  lesný pozemok 
- 4149/7        77 m2  lesný pozemok 
- 4149/8    2583 m2  lesný pozemok 
- 4149/9      421 m2  lesný pozemok 
- 4149/10      258 m2  lesný pozemok 
- 4149/11    1097 m2  lesný pozemok 
- 4149/12    1191 m2  lesný pozemok 
- 4150/2    3432 m2  trvalý trávny porast 
- 4151     2201 m2  lesný pozemok 
- 4152     3805 m2  lesný pozemok 
- 4153   12268 m2  lesný pozemok 
- 4155       614 m2  trvalý trávny porast 
- 4735/3        13 m2  orná pôda     
- 4735/4       30 m2  orná pôda,   
evidovaných  na LV �. 716  v k.ú. Zlaté o výmere 327 ha.  

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a pod�a komisie správy majetku MsZ je prenájom 
pozemkov na výkon práva po�ovníctva. 

Tento zámer prenájmu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  9. 3. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 11. týždni. 
Plnenie: D�a 1.6.2015 bola s Po�ovníckym združením Staven�ík Zlaté uzatvorená zmluva o nájme pozemkov 
pre výkon práva po�ovníctva, na dobu 15 rokov.
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14.  Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje prenájom pozemkov v k.ú. Nižná Vo�a na výkon práva 
po�ovníctva v uznanom po�ovnom revíri na dobu 10 rokov v zmysle zákona o po�ovníctve � 274/2009 Z.z. 
v platnom znení, Po�ovníckemu  združeniu �arnošina Kochanovce.
parc. E KN:    Výmera:  Druh pozemku: 
-          123                        16 7430 m2                           lesný pozemok 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a pod�a komisie správy majetku MsZ je prenájom 
pozemkov na výkon práva po�ovníctva. 

Tento zámer prenájmu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  9. 3. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 11. týždni. 
Plnenie: Nájomnú zmluvu na 10 rokov s vlastníkmi po�ovných pozemkov, v ktorých má Mesto Bardejov 
minoritné zastúpenie, zástupca PZ �arnošina Kochanovce osobne doru�il na odd. správy majetku MsÚ  d�a 
22.1.2015.

15. Štefan Šandala a manž. Nataša Šandalová, bytom J. Jesenského 3, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje prenájom �asti pozemku z parc. C KN 463/3 vo výmere 8,79 m2 
na ul. J. Jesenského 3  v k.ú. Bardejov  na dobu neur�itú za ú�elom zriadenia prístavby balkóna k bytu �. 1 na 
prízemí, vo vchode �. 3, v obytnom bloku X, �.s. 943 postavenom na parc. C KN 462   na ulici J. Jesenského 3. 
Výška nájomného je 0,10 €/m2 a rok. Nájom sa uzatvára na dobu neur�itú s tým, že nájom za 10 rokov zaplatí 
vopred po uzatvorení nájomnej zmluvy.  

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a  je prístavba balkóna  k bytu �. 1 na prízemí, vo vchode 
�. 3, v obytnom bloku X, �.s. 943 postavenom na parc. C KN 462   na ulici J. Jesenského 3. 

Tento zámer prenájmu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  9. 3. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 11. týždni. 
Plnenie: D�a 24.4.2015 bola uzatvorená Zmluva o nájme nehnute�ného majetku na dobu neur�itú. Nájomné 
vo výške 8,79 € bolo uhradené na 10 rokov vopred pri podpísaní nájomnej zmluvy. 

III. Zámena nehnute�ností.
16. Ing. Rastislav Labovský PhD., Dadanova 5, 010 01  Žilina
- listom zo d�a 3.7.2014 požiadal o zámenu pozemkov a majetkoprávne dovysporiadanie  parciel C KN 
4886/326 vo výmere 1311 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, a pozemok parc. C KN 4886/78 vo 
výmere 61 m2, kultúra pozemku – orná pôda, na ktorých sa nachádza parkovisko pri obytných domoch na ul. 
�a�evská a prístup k zadnej �asti kotolne, za pozemok parc. C KN 3698/1 vo výmere  11412 m2, kultúra 
pozemku – zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov (areál Kynologického klubu). 

Komisia správy majetku mestského zastupite�stva zo d�a 28.7.2014 neodporú�ala v sú�asnosti rieši�
túto žiados�. Pre mesto takto navrhutá zámena neprichádza do úvahy. Mesto Bardejov má uznesením MsZ zo 
d�a 30.5.2014 schválený predaj pozemkov na výstavbu rodinných domov formou obchodnej verejnej sú�aže. 
Najnižšie požadovaná kúpna cena bude stanovená znaleckým posudkom. 

Na zasadnutí  komisie správy majetku MsZ d�a 3.11.2014 bola podaná informácia o podanej žiadosti. 
Žiados� nie je doriešená z dôvodu nezaslania odpovede na náš list zo d�a 26.9.2014, ktorým bolo 
žiadate�ovi oznámené, že za ú�elom majetkovoprávneho dovysporiadania ponúkame finan�nú náhradu 10 € / 1 
m2, alternatívne zámenu pozemkov za cenu pod�a ZP.  

Komisia správy majetku mestského zastupite�stva  zo d�a 20.1.2015 opätovne neodporú�ala zámenu 
pozemkov a to parciel C KN 4886/327 vo výmere 1311 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast, a pozemok 
parc. C KN 4886/78 vo výmere 61 m2, kultúra pozemku – orná pôda, na ktorých sa nachádza parkovisko pri 
obytných domoch na ul. �a�evská a prístup k zadnej �asti kotolne, vo vlastníctve žiadate�a, za pozemok parc. C 
KN 3698/1 v k.ú. Bardejov, Stará Tehel�a na ul. �. Štúra vo vlastníctve Mesta Bardejov. 

Ke	že na naše vyššie uvedené oznámenie neodpovedal, listom zo d�a 16.2.2015 bol opätovne 
požiadaný o písomné vyjadrenie.  

Na tento náš list bola d�a 2.3.2015 zaevidovaná žiados� o majetkovoprávne dovysporiadanie a to 
zámenu pozemkov parc. C KN 4886/326 vo výmere 1311 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast,  v jeho 
vlastníctve, za pozemok parc. C KN 4909/41 vo výmere 1855 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, a za 
�as� pozemku z parc. E KN 3618/1, kultúra pozemku – orná pôda, vo vlastníctve Mesta Bardejov v k.ú. 
Bardejov. 

Komisia správy majetku mestského zastupite�stva  zo d�a 3.3.2015 odporú�ala zámenu pozemkov a to 
parciel C KN 4886/326 vo výmere 1311 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast,  v jeho vlastníctve, za 
pozemok parc. C KN 4909/41 vo výmere 1855 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, za pozemok 
novovytvorenú parc. C KN 4991/47 vo výmere 4824 m2, kultúra pozemku – orná pôda, (�as� pozemku z parc. E 
KN 3618/1) vo vlastníctve Mesta Bardejov v k.ú. Bardejov. Výmera  pozemkov bude upresnená GO plánom 
pod�a znaleckých posudkov. 

Mestská rada zo d�a 12.3.2015 odporú�ala zámenu pozemkov a to parciel C KN 4886/326 vo výmere 
1311 m2, kultúra pozemku – trvalý trávny porast,  v jeho vlastníctve, za pozemok parc. C KN 4909/41 vo 
výmere 1855 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, za novovytovrenú parc. C KN 4991/47 vo výmere 4824 
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m2, kultúra pozemku – orná pôda (�as� pozemku z parc. E KN 3618/1, kultúra pozemku – orná pôda, vo 
vlastníctve Mesta Bardejov) v k.ú. Bardejov. Hodnota pozemku parc. C KN 4886/326 pod�a znaleckého 
posudku �. 30/215 je 51,77 € / 1 m2. Hodnota pozemku parc. C KN 4909/41  pod�a znaleckého posudku �. 
9/2015 je 24,74 € / 1 m2 . Hodnota pozemku parc. C KN 4991/47 pod�a znaleckého posudku �. 31/215 je 4,27 € 
/ 1 m2 s tým, že Mesto Bardejov rozdiel v cene vo výške 1.379,29 € nebude dopláca�. 

Pod�a zákona �. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e  sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu 
hodného osobitného zrete�a, o ktorom mestské zastupite�stvo rozhodne 3/5 vä�šinou všetkých poslancov,
pri�om osobitný zrete� musí by� zdôvodnený, zámer previes� majetok týmto spôsobom je obec povinná 
zverejni� najmenej na 15 dní pred schva�ovaním prevodu mestským zastupite�stvom na svojej úradnej tabuli 
a na svojej internetovej stránke, pri�om tento zámer musí by� zverejnený po�as celej tejto doby.

Pod�a  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, �l. 4,  ods. 10/e  sa jedna o prevod 
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zrete�a, o ktorom mestské zastupite�stvo rozhodne trojpätinovou 
vä�šinou všetkých poslancov MsZ, pri�om osobitný zrete� musí by� zdôvodnený a o každom takomto  
prevode sa musí hlasova� osobitne, zámer previes� majetok týmto spôsobom je mesto povinné zverejni�
najmenej 15 dní  pred schva�ovaním prevodu mestským zastupite�stvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 
internetovej stránke, pri�om tento zámer musí by� zverejnený po�as celej tejto doby.

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a pod�a komisie správy majetku MsZ je majetkoprávne 
dovysporiadanie pozemkov v okolí kotolne K-02, parkoviska a spevnených plôch.

Tento zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  9. 3. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 12. týždni. 

Mestské zastupite�stvo v Bardejove vypustilo tento bod zo svojho rokovania. 
Plnenie: Nevyhodnocuje sa.

17. Spolo�nos� BIOVEX s.r.o., Priemyselná 1, 085 01 Bardejov, - zámena pozemkov v súvislosti s výstavbou 
kruhového objazdu (Revitalizácia verejných priestranstiev na ul. Partizánska).
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zámenu pozemkov 1:5 v súvislosti s výstavbou kruhového 
objazdu (Revitalizácia verejných priestranstiev na ul. Partizánska), a to parcely C KN 1215/27 vo výmere 47 m2 , 
novovytvorená parc. C KN 1215/29 vo výmere 38 m2,  ktoré sú vo vlastníctve BIOVEX –u, s.r.o., za pozemok 
vo vlastníctve Mesta Bardejov, parc. C KN 3420/67 vo výmere 425 m2.  

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a pod�a komisie správy majetku MsZ je majetkovoprávne 
dovysporiadanie kruhového objazdu na ul. Partizánskej.

Tento zámer prevodu nehnute�ného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený d�a  11. 3. 
2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 12. týždni. 
Plnenie: D�a 27.04.2015 bola podpísaná  Zmluva o uzavretí budúcej zámennej zmluvy a dohoda o spolupráci 
so spolo�nos�ou BIOVEX,s.r.o. 

IV. Majetkovoprávne vysporiadanie nehnute�nosti zámenou pozemku, alebo predajom pozemku.
18. Správa a údržba ciest  PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje návrh na majetkovoprávne vysporiadanie nehnute�nosti  a to �asti 
pozemku z parc. C KN 116, ktorý sa nachádza pod cestným telesom, a to zámenou pozemkov, alebo predajom 
pozemkov,  za cenu pod�a znaleckého posudku. Predmetný pozemok  je vo výmere 10277 m2 , druh pozemku – 
zastavané plochy a nádvoria, vedené na LV �. 820 pre k. ú. Bardejovská Nová Ves. Náklady na vypracovanie 
geometrického plánu bude znáša� Spáva a údržba ciest PSK. 

Uvedená parcela sa nachádza pod cestou III. triedy �. 556014, ktorá je vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, v správe Správy a údržby ciest PSK. Správa a údržba ciest PSK spravuje cesty II. a III. 
triedy, ktoré boli prevedené do vlastníctva PSK zákonom �. 416/2001 Z.z., ktorý nadobudol platnos� 1. januára 
2004 a na základe ,,Delimita�ného protokolu o odovzdaní a prevzatí nehnute�ného majetku – cestný majetok, 
spísaný v súlade s § 24b ods. 6 zákona �.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom 
znení a pod�a „Dohody o prechode majetku a s ním súvisiacich práv a povinností z vlastníctva štátu v správe 
Slovenskej správy ciest na PSK. Rozhodnutie o prevode ciest z majetku štátu na samosprávne kraje bolo 
realizované bez majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestami II. a III. triedy.
Plnenie: D�a 13.05.2015 bolo zaslané oznámenie o schválení majetkovoprávneho vysporiadania 
nehnute�ností zámenou, alebo predajom, za cenu pod�a znaleckého posudku. K dohode nedošlo z dôvodu, že 
PSK požaduje kúpu za celkovú cenu 1 €. 

V. Odkúpenie nehnute�ností do vlastníctva mesta.
19. Odkúpenie pozemku pod  budovou ZUŠ M. Vileca na ul. Hurbanovej.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje odkúpenie pozemku parc. E KN 779/2 vo výmere 208 m2, kultúra 
pozemku – zastavaná plocha, na ul. Hurbanova v k.ú. Bardejov, od vlastníkov po: Adamovi  Porubskom (manž. 
Mária rod. Pangrácová) – v podiele 1/2, po Márii Porubskej rod. Pangrácovej, Partizánska, Bardejov – v podiele 
1/2, za cenu pod�a znaleckého posudku, po schválení finan�ných prostriedkov v rozpo�te mesta. 
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Plnenie: Na základe schválenia odkúpenia nehnute�ností, boli na tunajšie oddelenie prizvaní dedi�ia po 
nebohých Porubskom Adamovi a manželke, aby sa vyjadrili k ponuke.  Následne im bola zaslaná žiados�, aby 
sa písomne vyjadrili k ponuke. Do dnešného d�a sme neobd�žali stanovisko. 

20. Odkúpenie bývalého rodinného domu na ul. Šiancova v k.ú. Bardejov.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove  vzh�adom k realizácii „Obnovy mestského opevnenia a jeho zapojenia do 
infraštruktúry“, schva�uje odkúpenie rodinného domu �.s. 189 postaveného na parc. C KN 766 a pozemkov parc. 
C KN 766 vo výmere 712 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha a nádvorie, a parc. C KN 765 vo výmere 767 
m2, kultúra pozemku – záhrada, evidovaných na LV �. 538 v k.ú.. Bardejov, od vlastníka: Jozefa Duboveckého, 
bytom Kurov 11, 086 04  Kružlov, za kúpnu cenu  97.614 € po schválení finan�ných prostriedkov v rozpo�te 
mesta. Kúpna cena bude uhradená v splátkach po�as 4 rokov. 
Plnenie:  Vlastníkovi nehnute�ností bolo zaslané oznámenie o schválení odkúpenia nehnute�ností do 
vlastníctva mesta. Po zaslaní jeho vyjadrenia, mestská rada v Bardejove  vzh�adom k realizácii „Obnovy 
mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry“ odporú�a mestskému zastupite�stvu schváli� zmenu 
uznesenia MsZ �. 8/2015 zo d�a 26.03.2015, v prílohe �. 1, pod bodom V.-20, a to  odkúpenie rodinného domu 
�.s. 189 postaveného na parc. C KN 766 a pozemkov parc. C KN 766 vo výmere 712 m2, kultúra pozemku – 
zastavaná plocha a nádvorie, a parc. C KN 765 vo výmere 767 m2, kultúra pozemku – záhrada, evidovaných 
na LV �. 538 v k.ú.. Bardejov, od vlastníka: Jozefa Duboveckého, bytom Kurov 11, 086 04  Kružlov, za kúpnu 
cenu  97.614 € po schválení finan�ných prostriedkov v rozpo�te mesta. Kúpna cena bude uhradená 
v splátkach po�as 2 rokov. Tento návrh bude predložený na rokovanie MsZ d�a 25.6.2015. 

VI. Zriadenie vecného bremena.
21. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zriadenie vecného bremena na pozemky parc. vo výlu�nom 
a v podielom vlastníctve Mesta Bardejov ur�ené pre cestu – ul. Homolkova, na parc.: C KN 4869/385, C KN 
4869/201, C KN 4869/190, C KN 4869/387, C KN 4869/389, pre Východoslovenskú distribu�nú, a.s., 
Mlynská 31, 042 91  Košice, pre SPP – distribúciu, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava. Odplata za 
zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 

O zriadenie vecného bremena požiadali: Bohuslav Pron
k, Komenského 565/26, Bardejov, Jaroslav 
Darak, Pod papier�ou 42, Bardejov, Ing. Igor Han�ovský, Rosná 5, Košice, JOHAL SK s.r.o., Duklianska 38, 
Bardejov, Ing. Peter Kuchcik, �a�evská 15, Bardejov. 
Plnenie: Listom zo d�a 13.4.2015 bol Východoslovenskej distribu�nej, a.s., Mlynská 31, Košice, zaslaný výpis 
z uznesenia MsZ a 1 x fotokópia znaleckého posudku �. 22/2015 za ú�elom vypracovania Zmluvy o zriadení 
vecného bremena. 

22. Dohoda o preložke plynárenského zariadenia.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zriadenie bezodplatného vecného bremena na parc. C KN 
1184/8,  1184/10, 1184/11, 1184/20, 1008/4, 1002/5, 1002/13, E KN 5772/1 v k.ú. Bardejov,  v prospech 
oprávneného SPP - distribúcia, a.s., Košice, na základe Dohody o preložke plynárenského zariadenia spolu 
s pozemkami, ktorých preložka sa priamo týka. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a pod�a komisie správy majetku MsZ je preložka 
plynárenského zariadnia v súvislosti s výstavbou kruhového objazdu. 

Tento zámer  - zriadenie bezodplatného vecného bremena na majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol 
zverejnený d�a  10. 3. 2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské 
novosti  v 12. týždni. 
Plnenie: Zmluva uzatvorená d�a 14.04.2015. 

23. 1 Plus, s.r.o., Hurbanova 18/666, 085 01 Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zriadenie odplatného vecného bremena na parc. C KN 2070/152, 
na miesto osadenia elektrickej rozpojovacej istiacej skrine (RIS) do jestvujúcej podzemnej distribu�nej sústavy 
v rámci NN prípojky pre prevádzkovate�a distribu�nej sústavy Východoslovenská distribu�ná, a.s., Mlynská 
31, 042 91 Košice, I�O : 36 599 361.  Rozsah vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí 
bude vymedzený GO plánom. Výška odplaty bude stanovená pod�a znaleckého posudku.  
Plnenie: D�a 30.3.2015 bolo písomne oznámené schválenie zriadenia vecného bremena s tým, aby doložili 
GO plán z porealiza�ného zamerania NN prípojky a uloženia RIS skrine. D�a 5.5.2015 bol  e-mailom zaslaný 
GO  plán, avšak nie z porealiza�ného zamerania. Obratom sme ich vyzvali o doloženie GO plánu 
s porealiza�ným zameraním. Ich reakcia bola taká, že lacnejšie ich vyjde posunutie RIS skrine na inú parcelu 
C KN 2070/47 – vlastník p. �amák, ktoré súhlasné stanovisko nám bolo doru�ené.
Opätovne d�a 6.5.2015 e-mailom sme požiadali o potvrdenie, �í platí to, �o bolo schválené uzn MsZ �íslo 
8/2015, alebo RIS skri�a bude umiestnená na pozemku p. �amáka. 
Odpove� zo d�a 6.5.2015 bola, že už kontaktovali dodávate�a VSD, a.s. Košice, aby preložili RIS skri�u na 
parcelu C KN 2070/47. 
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Na základe vyššie uvedeného odporú�ame, aby sme po�kali do konca júna 2015 v prípade, že zmenia svoje 
rozhodnutie. Ak nie tak predložíme návrh na zrušenie uzn. MsZ.       
�

24. Spolo�nos� VVS, a.s. , Komenského 50, 042 48 Košice  
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zriadenie vecného bremena za 1 € na pozemky vo vlastníctve 
mesta a to  parc. C KN  3418/1 evidovanej na LV �. 6279  a parc. C KN 3368/1 evidovanej na LV �. 15025. 
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena  je potrebná pre vydanie územného a vodoprávneho 
povolenia pre stavbu Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obci v mikroregióne Bardejov – Horná 
Top�a, Pod Dubinami – kanalizácia – vodovod. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a pod�a komisie správy majetku MsZ je spo�ahlivé, 
hospodárne a zdravotne nezávadné odvádzanie odpadových splaškových vôd z pripojených nehnute�ností do 
jestvujúcej kanaliza�nej siete mesta Bardejov v správe VVS a.s. Závod Bardejov. 

Tento zámer prenájmu nehnute�ného majetku mesta – zriadenie vecného bremena v k.ú. 
Bardejov, bol zverejnený d�a  9. 3. 2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i 
Bardejovské novosti  v 12. týždni. 
Plnenie: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena bola d�a 11.05.2015 podpísaná a d�a 
19.05.2015 zverejnená na webe mesta. 

VII. Zmenu uznesenia mestského zastupite�stva.
25. Zmena uznesenia MsZ �. 13/2014 zo d�a 16.12.2014, príloha �. 1/a, bod A.I.-1.
Metské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zmenu uznesenia MsZ �. 13/2014 zo d�a 16.12.2014, príloha �. 
1/a, bod A.I.-1, ktoré bude znie� takto: 
Skuto�ná hodnota odú�tovania investi�nej akcie:
Zdroj EÚ:                                                                                     481 134,40 € 
- Fa. �.: 1271/2013 stavebné práce    418 965,79 € 
- Fa. �.: 1272/2013 stavebný dozor      13 067,61 € 
- Fa. �.: 1684/2013 stavebný dozor        1 883,89 € 
- Fa. �.: 1686/2013 stavebné práce      34 915,54 € 
- Fa. �.: 368/2009 projektová dokumentácia      5 247,87 €
- Fa. �.: 1635/2008 projektová dokumentácia      7 053,70 € 
Zdroj ŠR:         56 604,05 € 
- Fa. �.: 1271/2013 stavebné práce      49 290,09 € 
- Fa. �.: 1272/2013 stavebný dozor        1 537,37 € 
- Fa. �.: 1684/2013 stavebný dozor           221,63 € 
- Fa. �.: 1686/2013 stavebné práce        4 107,71 € 
- Fa. �.: 368/2009 projektová dokumentácia         617,40 € 
- Fa. �.: 1635/2008 projektová dokumentácia         829,85 € 
Vlastné zdroje:       102 780,48 € 
- Fa. �.: 1271/2013 stavebné práce      30 754,38 € 
- Fa. �.: 1272/2013 stavebný dozor           768,68 € 
- Fa. �.: 1599/2013 stavebné práce        4 110,47 € 
- Fa. �.: 1597/2013 stavebné práce        8 267,64 € 
- Fa. �.: 1654/2013 stavebné práce        9 985,01 € 
- Fa. �.: 1664/2013 stavebné práce        6 735,02 € 
- Fa. �.: 1684/2013 stavebný dozor           110,82 € 
- Fa. �.: 1686/2013 stavebné práce        8 031,09 € 
- Fa. �.: 1840/2013 stavebné práce        4 018,81 € 
- Fa. �.: 1872/2013 stavebné práce        2 399,84 € 
- Fa. �.: 368/2009 projektová dokumentácia         308,70 € 
- Fa. �.: 2467/2009 projektová dokumentácia         910,35 € 
- Fa. �.: 1590/2008 energetický posudok       1 125,77 € 
- Fa. �.: 1635/2008 projektová dokumentácia         414,92 € 
- Fa. �.: 1679/2013 projektová dokumentácia         852,00 € 
- Fa. �.: 1584/2013 zariadenie posil�ovne       6 309,00 € 
- Fa. �.: 1478/2013 interaktívne zariadenie u�ebne      6 853,98 € 
- Fa. �.: 1388/2013 vybavenie inter. u�ebne nábytkom   10 824,00 € 

(Týmto  uznesením  bolo  schválené  zaradenie ukon�enej investi�nej akcie „Zníženie energetických 
a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova 10, 085 01 Bardejov“ do majetku mesta pod�a zákona 
o ú�tovníctve a následné zverenie do správy ZŠ Wolkerova 10, 085 01  Bardejov, od 1.1.2015). 
Plnenie: D�a 7.4.2015 bolo písomne oznámené MsÚ, oddeleniu školstva schválenie odú�tovania zrealizovanej 
investi�nej akcie, spolu s výpisom uzn. MsZ. Následne bol vypracovaný protokol �íslo 04/2015 z odovzdania 
a prevzatia ukon�enej investi�nej akcie.  
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26. TK WLP s.r.o., Kutuzovova 3828, 085 01 Bardejov - zmena uznesenia MsZ �. 66/2012 zo d�a 
13.12.2012.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zmenu uznesenia MsZ �. 66/2012 zo d�a 13.12.2012 a schva�uje 
zmenu predmetu Kúpnej zmluvy zo d�a 14.05.2013 pod�a geometrického plánu �. 34/2014 zo d�a 16.02.2015 na 
parc. C KN 1610/1 – zast. plochy a nádvoria o výmere 2344 m2, parc. C KN 1610/2 – zast. plochy a nádvoria 
o výmere 1218 m2, novovytvorená parc. C KN 1610/14 – zast. plochy a nádvoria o výmere 216 m2,  
novovytvorená parc. C KN 4262/59 – zast. plochy a nádvoria o výmere 688 m2, novovytvorená parc. C KN 
4262/60 – zast. plochy a nádvoria o výmere 269 m2, novovytvorená parc. C KN 4262/63 – zast. plochy 
a nádvoria o výmere 28 m2 s tým, že kúpna cena ostane vo výške 22,09,- Eur/m². 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zrete�a pod�a komisie správy majetku MsZ je výstavba nového 
„Športcentra TK WLP Bardejov“.

Tento zámer prevodu nehnute�nosti – zmene uznesenia MsZ �. 66/2012 zo d�a 13.12.2012 
a zmene predmetu kúpnej zmluvy zo d�a 14.5.2013, bol zverejnený d�a  10. 3. 2015 na vývesnej tabuli 
mesta, na internetovej stránke mesta, v tla�i Bardejovské novosti  v 12. týždni. 
Plnenie: Dodatok �. 2 ku kúpnej zmluve zo d�a 14.05.2013 podpísaný d�a 07.04.2015. Návrh na vklad 
vlastníckeho práva povolený d�a 11.05.2015. Kúpna cena vo výške 130.043,83 € uhradená 28.2.2014 
a 30.4.2015. 

VIII. Zaradenie ukon�ených investi�ných akcií do majetku mesta a následné zverenie do nájmu 
spolo�nosti  BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
27. Spolo�nos�  BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov   
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje  zaradenie ukon�ených investi�ných akcií realizovaných v roku 
2014 zabezpe�ovaných spolo�nos�ou BARDTERM s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov,  do majetku mesta  pod�a 
zákona o ú�tovníctve a následné zverenie do nájmu spolo�nosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, od 
1.1.2015. 
Investi�né akcie a ich hodnota:
1. Dodávka a montáž DOS, okruh kotolne K-02, blok K/7      .................... 23 986,68 € s DPH 
2. Dodávka a montáž DOS, okruh kotolne K-02, blok K/8      .................... 23 960,84 € s DPH 
3. Dodávka a montáž DOS, okruh kotolne K.02, blok  K/9     .................... 23 988,84 € s DPH 
4. Zefektívnenie vykurovania Športovej haly                         ...................... 35 982,49 € s DPH 
Spolu:                                                                                                           107 918,85 € s DPH 
Sú�as�ou investi�nej akcie �. 2 je projekt ERGA, s.r.o.  ............................    4 131,12 € s DPH  
Celkom hodnota investi�ných akcií za rok 2014                                     112 049,97 € s DPH 
Použitie finan�ných prostriedkov na investi�né akcie:
Preddavkové platby Mesta Bardejov na investi�né akcie: 
- 24.4.2014                                                                                ....................   45 952 €  
- 09.5.2014                                                                                .................... 100 000 € 
Spolu:                                                                                                             145 952 € 
Použitie:
Investi�né akcie:                                                                                        112 049,97 € 
Záväzok spol. Bardterm, s.r.o. vo�i Mestu Bardejov k 31.12.2014                        45,13 € 
Záväzok spol. Bardterm, s.r.o. vo�i Mestu Bardejov k 31.12.2014            33 947,16 € 
Plnenie: Bol vypracovaný protokol �. 03/2015 z odovzdania a prevzatia ukon�ených investi�ných akcií za rok 
2014 a d�a 21.4.2015 bol doru�ený na MsÚ, oddelenie ekonomiky pre �alšiu potrebu.

IX. Zaradenie ukon�ených investi�ných akcií do majetku mesta a následné zverenie do užívania 
spolo�nosti BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov.
28. Spolo�nos�  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov 
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje  zaradenie ukon�ených investi�ných akcií realizovaných v roku 
2014 týkajúcich sa  technického zhodnotenia, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta schválených  uzn. 
MsZ �íslo 47/2014  zo d�a 26.6.2014, do majetku mesta pod�a zákona o ú�tovníctve  do výšky 50.000 €, 
a následné zverenie do užívania spolo�nosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov. Ku prekro�eniu schválených 
finan�ných prostriedkov je potrebné doloži� stanovisko Dozornej rady spolo�nosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov. 

Zoznam ukon�ených akcií technického zhodnotenia, modernizácie a rekonštrukcie majetku mesta   

za rok 2014. 

 I. Modernizácia a rekonštrukcia - TZ Schválený  plán Plnenie plánu 
1. Spoluú�as� na projekte mesta Bardejov - Poštárka 0 € 0 €
2. Sídlisko Poštárka - výmena okien v radových a bytových domoch 12 000 € 15 376,12 €
3. RN 4 - Renovácia fasády z Radni�ného námestia 0 € 0 €
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4. RN 29 - výmena okien do dvora 0 € 0 €
5. RN 12 - výmena dlažby v dvornej �asti - havarijný stav 2 500 € 0 €
6. RN 16 - technické zhodnotenie 5 500 € 5 498,54 €
7. RN 35 - výmena okien v dvornej �asti  0 € 0 €
8. Stöcklova 7,9 - nebytový priestor -rekonštrukcia 16 070 € 16 070,11 €
9. Moyzesova 7 - technické zhodnotenie 5 500 € 11 877,53 €
10 OÚ- Dlhý rad 16 prízemie - technické zhodnotenie 4 330 € 4 666,60 €
11 Dlhý rad 20 - bl.A3 - nebytový priestor - technické zhodnotenie 4 100 € 4 299,25 €
       
       
  S p o l u 50 000 € 57 788,15 €

Plnenie: Bol vypracovaný protokol �. 02/2015 z odovzdania a prevzatia ukon�ených investi�ných akcií za rok 
2014 a d�a 16.4.2015 bol doru�ený na MsÚ, oddelenie ekonomiky pre �alšiu potrebu.

X. Zaradenie ukon�ených investi�ných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy 
Bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, Bardejov.
29. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje  zaradenie ukon�ených investi�ných akcií do majetku mesta 
pod�a zákona o ú�tovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS m.p., 
Štefánikova 786, Bardejov,  od  1.4.2015.

P. �. DRUH, NÁZOV, POPIS ANALYTICKÉ 
�LENENIE 

EVIDEN�NÁ 
HODNOTA 

(€) 
1 Tech. úpr. park. Ul. �a�evská K-10, K-12  01 02 01 33 106,64 

2 Tech. úpr. par. Ul. Gorlická 01 02 02 18 741,00 

3 Revital. mests. areálu  nábrež. Tople  01 02 04 18 517,90 

4 Tech. úpr. park. Ul. Slovenská – Ul. �eská Lípa 01 02 05 45 726,00 

5 Tech. úpr. park. Ul. Gorkého B2 01 02 06 20 894,00 

6 Tech. úpr. park. Ul. Gorkého B3 01 02 07 23 663,00 

7 Tech. úpr. park. Ul. �a�evská D9 01 02 08 32 996,00 

8 Tech. úpr. park. Ul. J. Grešáka 01 02 11 38 644,06 

9 Tech. úpr. park. Ul. Moyzesova B2, D2 01 02 12 30 086,03 

10 Tech. úpr. park. Ul. Nový sad 13-16 01 02 14 30 628,17 

11 Rekonštrukcia chodníka Ul. Dlhý rad - Centrum 01 02 15 28 215,98 

12 Vinbarg, úpr. plôch pre odp. nádoby 01 02 16 35 090,96 

13 Živ. úpr. chodník Ul. T. Šev�enku,  01 02 17 11 426,16 

14 Živ. úpr. Ul. Fu�íkova 01 02 18 71 786,26 

15 Tech. úpr. park. Ul. Pod papier�ou 01 02 19   7 496,23 

16 Živ. úpr. chodník sídl. Vinbarg 01 02 21 14 214,06 

17 Živ. úpr., chodník ihrisko 1, sídl. Vinbarg 01 02 23  7 366,39 

18 Živ. úpr., chodník ihrisko 2, 3, sídl. Vinbarg 01 02 24  6 324,22 

19 
Parkovisko – Ul. Jiráskova , Gymnázium - informa�ný 
systém 

01 02 26  2 394,00 

20 Živ. úpr. chodník Ul. B.S. Timrava 01 02 27  6 914,99 

21 PD, dopr. riešenie Ul. Pod Vinbargom 01 02 28     800,00 

22 Tech. úpr. park. gréc. katol. kostol  Vinbarg 01 02 29 20 000,00 

23 Úpr. chodníka Ul. �a�evská 01 02 30 23 159,89 

24 Chodník Ul.  Komenského A-10 01 02 31 10 326,96 

25 Parkovisko - Ul. Rhodyho- informa�ný systém 01 02 32   1 552,80 

26 Chodník Ul. Kuzmányho 01 02 33 25 058,93 
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27 Ihrisko Ul. Komenského A-10 01 02 41   1 874,40 

28 Chodník Ul. Nový sad, Ul. �eská Lípa 01 02 43   4 372,28 

29 Živ. úpr. chodník Ul. Mlynská – Ul. Gorkého 01 02 44   3 104,95 

30 Živ. úpr. chodníkUl.  Moyzesova 01 02 45   2 824,22 

31 Živ. úpr. chodník Ul. Kellerova 01 02 46   2 380,90 

32 Živ. úpr. chodník Ul. Nový sad 01 02 47 15 799,27 

33 Živ. úpr. chodník Ul.  Hurbanova 01 02 48 29 042,42 

34 Živ. úpr. ihrisko Ul. �a�evská AB 01 02 52  3 373,92 

35 Živ. úpr. Ul. �. Lípa, Ul. Nový sad, OD Centrum 01 02 53  8 238,40

36 Živ. úpr. Ul. Moyzesova 01 02 54 11 132,56 

37 Živ. úpr. kom. Bardejovské Kúpele 01 02 57 22 101,10 

38 Tech. zhod. park.  Ul. J. Grešáka B-14, TKO 01 02 58 10 603,87 

39 Tech. úpr. park. Ul. A. Svianteka 01 02 59   8 582,16 

40 Chodník Ul. Puškinova 01 02 60 21 281,72 

41 Živ. úpr. Ul. Jesenského 01 02 62   5 416,84 

42 Chodník BNV , Lesná, Dujava, živ. úpr. 01 02 63   3 081,28 

43 Živ. úpr. Ul. kpt. Nálepku 01 02 64   3 827,93 

44 Chodník Pod Šibe�ou horou - Ul. Pod lipkou 01 02 65   3 355,60 

45 Živ. úpr. Ul. Komenského D-5, DOS, chodník 01 02 66   8 702,37 

46 Živ. úpr. chodník Ul. Bernolákova 01 02 67   2 372,84 

47 Živ. úpr. kom. a  chodníka  Ul. Pod Vinbargom 01 02 68 69 535,90 

48 Živ. úpr. Bardejovské Kúpele 81 - 84 01 02 69   6 667,50 

49 
Rek. terén. schody ,Ul. A. Svianteka - Ul. L. 
Novomeského 

01 02 70  3 891,06 

50 Chodník, Ul. Priemyselná 01 02 76 47 500,00 

51 Chodník Ul. Pod papier�ou 01 02 85 24 903,08 

52 Chodník, Ul. Poštárka 01 02 96   9 250,56 

53 Tech. úpr. park. �a�evská  K-4 05 02 23 10 406,00 

54 PD + cyklotrasy v meste Bardejov 05 02 53 ,  02 02 31 33 675,79 

55 
PD, Ul. L. Svobodu, Ul. Pod Vinbargom, chodníky, 
parkoviská 

05 02 54 97 371,99 

SPOLU 
          

1 039 801,54
Plnenie: D�a 7.4.2015 bolo písomne oznámené MsÚ, oddeleniu P�  schválenie ukon�ených investi�ných 
akcií a  požiadané o ich zaradenie do majetku mesta a protokolárne odovzdanie do správy m.p. BAPOS  
Bardejov od 1.4.2015.  Zárove� im bol zaslaný výpis z uzn. MsZ pre ich �alšiu potrebu. Následne bol 
vypracovaný protokol �. 8/2015.
                   
XI. Zaradenie ukon�ených investi�ných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy.
30. Odú�tovanie zakúpenej záhradnej techniky:
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zaradenie zakúpenej záhradnej techniky – záhradný traktor 
(kosa�ka) KARSIT TC 20/102, výrobné �íslo: 13200039  s príslušenstvom, do majetku mesta pod�a zákona 
o ú�tovníctve a následné zverenie do správy ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Šev�enka 3, 085 55 Bardejov, 
od 01.04.2015.
Vlastné zdroje:           3 499,20 € 
- Fa.�.: 2450/2014 - záhradný traktor Karsit TC 20/102  2 802,00 € 
   - radlica vyklopná       368,40 € 
   - deflektor 934 659         88,80 € 
   - mul�ovacia sada       240,00 €  
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Plnenie: D�a 7.4.2015 bolo písomne oznámené  schválenie zaradenia zakúpenej techniky do majetku mesta a 
zverenie do správy ZŠ Bartolomeja Krpelca. Následne bol vypracovaný protokol �. 05/2015 z odovzdania 
a prevzatia  majetku.

31. Odú�tovanie zrealizovanej inv. akcie – „Rekonštrukcia oplotenia ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, 
Bardejov“.  
Mestské zastupite�stvo v  Bardejove schva�uje zaradenie zrealizovanej investi�nej  akcie „Rekonštrukcia 
oplotenia ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov“ do majetku mesta pod�a zákona o ú�tovníctve a následné 
zverenie do správy ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, 085 01 Bardejov, od 01.04.2015.
Vlastné zdroje:      37 483,57 € 
- Fa.�.: 1492/2014 stavebné práce    29 772,60 € 
- Fa.�.: 2141/2014 stavebné práce      7 710,97 €  
Plnenie: D�a 7.4.2015 bolo písomne oznámené schválenie odú�tovania zrealizovanej akcie, požiadané 
o zaradenie do majetku mesta a odovzdanie do  správy ZŠ Pod Vinbargom od 1.4.2015. Následne bol 
vypracovaný protokol �. 06/2015 z odovzdania a prevzatia  majetku.
       
32. Zaradenie pamätnej tabule osadenej na prie�elí budovy ZUŠ Michala Vileca, Hurbanova 10, 
Bardejov.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zaradenie pamätnej tabule osadenej na prie�elí budovy ZUŠ  
Michala Vileca, Hurbanova 10, Bardejov“ do majetku mesta pod�a zákona o ú�tovníctve a následné zverenie   
do správy ZUŠ Michala Vileca, Hurbanova 10, Bardejov, od 01.04.2015. 
Vlastné zdroje:                   600,00 € 
- Fa.�.:349/2014 - pamätná tabu�a    600,00 € 
Plnenie: D�a 7.4.2015 bolo písomne oznámené  schválenie odú�tovania Pamätnej tabule, požiadané 
o zaradenie do majetku mesta a zverenie do  správy ZUŠ Michala Vileca od 1.4.2015. Následne bol 
vypracovaný protokol �. 07/2015 z odovzdania a prevzatia  majetku.

XII. Zverenie majetku mesta do nájmu spolo�nosti BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov. 
33. Spolo�nos� BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zverenie kotolní objektov: - Základná škola Pod Vinbargom (V. 
ZŠ), Bardejov, SENIORCENTRUM, Toplianska 9A, Bardejov, Mestský úrad Bardejov, do nájmu spolo�nosti 
BARDTERM, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, od 1.9.2015, t.j. od za�iatku vykurovacej sezóny.

Ke	že kotol�a v SENIORCENTRE bola financovaná z eurofondov, bolo predložené súhlasné 
stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o odovzdaní kotolne do nájmu obchodnej 
spolo�nosti BARDTERM, s.r.o. 
Plnenie: D�a 10.4.2015 všetkým zainteresovaným bol zaslaný výpis z uzn. MsZ �. 8/2015 a zárove� boli 
požiadaní o vzájomnú sú�innos� pri odovzdaní a preberaní majetku mesta, vrátané predloženia všetkých 
dostupných dokladov, potrebných pre budúceho nájomcu spolo�nos� Bardterm, s.r.o. Prevod majetku medzi 
jednotlivými správcami sa má uskuto�ni�  k  1.9.2015.

XIII. Zmena správy nehnute�ného majetku mesta.
34. Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje zmenu správy nehnute�ného majetku mesta  s ú�innos�ou od 
1.7.2015 z dôvodu zrušenia Zariadenia pre seniorov „TOP�A“ zlú�ením so Zariadením pre seniorov 
„�ergov“ – po zmene názvu: Centrum sociálnych služieb.
Zoznam nehnute�ného majetku mesta:
Budova ZPS – 1 ks    Vstupná cena: 1 362 072,43 
Ihrisko – 1 ks           53 568,97 
Budova Noc�ahárne Nádej – 1 ks       38 288,76 
Záhradná chata – 1 ks           4 680,00 
Senciorcentrum – 1 ks       730 820,48 
Besiedka + zámková dlažba – 1 ks         5 541,41 
Investície spolu:      2 194 972,05 
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje prevod hnute�ného majetku zo ZpS „TOP�A“ na Centrum 
sociálnych služieb s ú�innos�ou od 01.07.2015. Majetok bude odovzdaný na základe mimoriadnej inventúry 
k 30.06.2015  podpísaním  odovzdávacích a preberacích  protokolov. 
Plnenie: D�a 7.4.2015 bolo písomne oznámené MsÚ, oddeleniu soc., bytové a zdravotníctva  schválenie 
zmeny správcu majetku, bol zaslaný výpis z uzn. MsZ �. 8/2015 s požiadavkou, aby odovzdanie a prevzatie 
majetku bolo realizované v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.    

  
XIV. Vyradenie prebyto�ného a neupotrebite�ného majetku mesta.
35. Spolo�nos� BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01  Bardejov.
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Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje vyradenie prebyto�ného a neupotrebite�ného majetku  pod�a 
zákona o ú�tovníctve z evidencie a z majetku mesta. Dôvodom vyradenia sú odpredané posledné nájomné byty. 
Nákladný vý�ah a po�íta� sú nefunk�né, oprava je ve�mi nákladná. 
Návrh na vyradenie neupotrebite�ného majetku:
a) Fu�íkova  bl. 22
- Obstarávacia cena: 2 788,16 € 
- Zostatková cena:      782,27 € 
- Eviden�né �íslo:     803078, 
- Dátum zaradenia:  1.6.1965 
V predmetom bytovom dome – Mesto Bardejov nemá žiadny podiel z dôvodu odpredaja všetkých bytov. 
b) Komenského bl. D/5: 
- Obstarávacia cena:  5 244,01 € 
- Zostatková cena:     2 169,97 € 
- Eviden�né �íslo:       803153 
- Dátum zaradenia:31.12.1971 
V predmetom bytovom dome - Mesto Bardejov nemá žiadny podiel z dôvodu odpredaja všetkých bytov. 
c) �a�evská bl. D/9:  
- Obstarávacia cena: 7 421,06 €
- Zostatková cena:       323,64 € 
- Eviden�né �íslo:       803167 
- Dátum zaradenia:  27.2.1976 
V predmetnom bytovom dome – Mesto Bardejov nemá žiadny podiel z dôvodu odpredaja všetkých bytov. 
d) J. Švermu A/13: 
- Obstarávacia cena: 22 977,30 € 
- Zostatková cena:      8 594,35 € 
- Eviden�né �íslo:         803311 
- Dátum zaradenia: 28.12.1987 
V predmetnom bytovom dome – Mesto Bardejov nemá žiadny podiel z dôvodu odpredaja všetkých bytov. 
e) Nákladný vý�ah RN 14 : 
- Obstarávacia cena : 886,05 € 
- Zostatková cena:     695,14 € 
- Eviden�né �íslo:     803093 
- Dátum zaradenia: 1.5.2009 
Nákladný vý�ah je nefunk�ný a neopravite�ný. 
f) Sklady paliva Poštárka blok P: 
- Obstarávacia cena: 11 150,57 € 
- Zostatková cena:      5 562,23 € 
- Eviden�né �íslo:     81270002 
- Dátum zaradenia:   31.8.1998 
�as� skladov palív prírodnými vplyvmi skorodovala a zostatok obyvate�mi sídl. Poštárka zlikvidovaná.     
g) Po�íta� MAXTOR 40 GB 
- Obstarávacia cena:     1 096,76 € 
- Zostatková:                     00,00 € 
- Eviden�né �íslo:           403686  
- Dátum zaradenia:     28.3.2002 
Plnenie: D�a 7.4.2015 bolo písomne oznámené spolo�nosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov schválenie vyradenia 
prebyto�ného a neupotrebite�ného majetku mesta spolu s výpisom uzn. MsZ �. 8/2015.

36. Bardejovský podnik služieb BAPOS m.p., Štefánikova 786, Bardejov - návrh na vyradenie 
prebyto�ného majetku .
Mestské zastupite�stvo v Bardejove schva�uje vyradenie prebyto�ného a neupotrebite�ného majetku mesta pod�a 
zákona o ú�tovníctve, z evidencie a z majetku mesta. 
Slne�né kolektory
- nadobúdacia hodnota: 11 738,63 € 
- zostatková hodnota   :          0,00 € 
Slne�né kolektory
- nadobúdacia hodnota:   8 531,10 € 
- zostatková hodnota   :          0,00 € 
FUN BOX pre Skateboard
- nadobúdacia hodnota:      916,15 € 
- zostatková hodnota   :          0,00 € 
Ihrisko pre Skateboard
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- nadobúdacia hodnota:    1.490,94 € 
- zostatková hodnota   :           0,00 € 
Technické vybavenie VO Mlynská ul.
- nadobúdacia hodnota:    1.858,86 € 
- zostatková hodnota   :       529,43 € 
UNIMO – bunka:
- nadobúdacia hodnota :      909,18 € 
- zostatková hodnota    :          0,00 € 
Predmetný hnute�ný majetok je nefunk�ný a pre podnik Bapos, m.p. Bardejov neupotrebite�ný. 
Návrh spôsobu likvidácie:
- demontáž �astí použite�ných na náhradné diely, 
- zvyšok odovzda� organizácii oprávnenej na nakladanie s odpadmi. 
Plnenie: Na základe schválenia vyradenia prebyto�ného a neupotrebite�ného majetku  bolo m. p. Bapos 
Bardejov doru�ené Rozhodnutie primátora mesta o neupotrebite�nosti majetku mesta zo d�a 8.4.2015, za 
ú�elom zabezpe�enia jeho likvidácie spôsobom schváleným v MsZ. 

XV. Udeli� súhlas.
37. Spolo�nos� PRATO, s.r.o., Hurbanova 11, Bardejov 
Mestské zastupite�stvo v Bardejove ude�uje súhlas na podzemnú stavbu  „Technická vybavenos� pre zástavbu 
územia Pod Špitálskym - Bardejovské Kúpele“. Jedna sa o napojenie splaškovej kanalizácie cez pozemok 
mesta, parc. E KN 5151/1 a to pretlá�aním pod štátnou  cestou III/545023v km 0,835, pod�a priloženého 
nákresu.
Zárove� ude�uje súhlas na  vybudovanie �asti „chodníka 3“ v šírke 1,5 m a d�žke 16,43 m, ktorý bude spája�
navrhovaný priechod cez štátnu cestu III/545023 v km 0,835 s jestvujúcim chodníkom do Bardejovských 
Kúpe�ov. Navrhovaný chodník je sú�as�ou stavebného objektu  SO 101-00 Komunikácie. 
Plnenie: Žiadate� o súhlas na technickú vybavenos� pre zástavbu územia bol 10.4.2015 listom informovaný 
o schválení predmetnej žiadosti orgánmi mesta.

38. Spolo�nos� CASSTEL  s.r.o., Ružová 29, Košice
Mestské zastupite�stvo v Bardejove ude�uje súhlas na podzemnú stavbu „ZS a RR bod Bardejov Duklianska – 
elektrická NN prípojka“. Jedná sa o elektrickú prípojku z existujúceho vzdušného vedenia na ul. Kukorelliho 
cez pozemky mesta, parc. C KN 3494/4 a C KN 3490/25 ku Hotelovej akadémii postavenej  na parcele C KN 
3490/1 a na C KN 3490/7.   
Plnenie: Žiadate� o súhlas na podzemnú stavbu NN prípojky bol 10.4.2015 listom informovaný o schválení 
predmetnej žiadosti orgánmi mesta.

B. Neschva�uje.
I. Preplatenie finan�ných nákladov spojených s preložkou inž. sietí.
39. MUDr. Rastislav Korba, Pod papier�ou 4, Bardejov a TETRIA s.r.o., Sv. Jakuba 20, Bardejov -
žiados� o preplatenie finan�ných nákladov spojených s preložkou plynárenského zariadenia, elektrického 
vedenia a vodovodného potrubia.  
Mestské zastupite�stvo v Bardejove neschva�uje preplatenie nákladov vo výške 15.294 €. 

Na základe uznesenia MsZ �. 4/2010 zo d�a 25.02.2010 bola vypísaná obchodná verejná sú�až na 
prevod nehnute�ného majetku mesta – pozemok parc. C KN 4886/54, trvalý trávnatý porast v k.ú. Bardejov, 
ktorý sa nachádza na križovatke ul. �a�evská. Pod�a ÚPM Bardejov je navrhovaná parcela ur�ená na plochy 
polyfunk�nej zástavby. V súlade s uznesením MsZ �. 24/2010 zo d�a 29.04.2010 bola s ví�azom obchodnej 
verejnej sú�aže MUDr. Rastislavom Korbom d�a  13.05.2010 uzatvorená kúpna zmluva. Po uhradení kúpnej 
ceny vo výške 71.120 € bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra, ktorý bol povolený d�a 
21.06.2010. 
 Listami zo d�a 11.09.2012 a 13.09.2012 nás MUDr. Rastislav Korba požiadal o preplatenie finan�ných 
nákladov spojených s preložkou plynárenského zariadenia, elektrického vedenia a vodovodného potrubia, ktoré 
bránia realizácii investi�ného zámeru výstavby polyfunk�ného objektu. 
 Mesto Bardejov nemôže nies� celú zodpovednos� za danú situáciu, o ktorej sme ani nemohli vedie� (na 
LV nie sú zapísané žiadne �archy). Pri verejnej obchodnej sú�aži bola možnos� ohliadky a taktiež pod�a �l. IV. 
kúpnej zmluvy kupujúci prehlásil, že  pokia� ide o faktický stav predmetnej nehnute�nosti, kupujúci prehlasuje, 
že je s ním oboznámený a v stave, v akom sa predmetná nehnute�nos� nachádza, ju preberá do svojho 
vlastníctva. 

Po vzájomných rokovaniach boli d�a 21.01.2013 predložené faktúry za prekládku jednotlivých 
inžinierskych sieti a to takto: 
1. STL plynová prípojka:
Celková d�žka preložky STL prípojky:  60 m 
Faktúra, �íslo 601210552 za vykonané práce vo výške: 11 242,41 € 
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2. Vodovodné potrubie:
Celková d�žka preložky vodovodného potrubia: 60 m 
Krycí list �erpania na vykonané práce vo výške: 11 635,86 € 
3. Prekládka NN kabela:       
Celková d�žka preložky NN kabela: 55 m 
Faktúra, �íslo 120495 za vykonané práce vo výške: 2 168,46 € 
4. Prípojka NN k polyfunk�nému objektu (ide o vlastnú NN prípojku do rozvádza�a, ktorá výlu�ne bude slúži�
pre polyfunk�ný objektu TETRIA s.r.o., Sv. Jakuba, Bardejov a nemá ni� spolo�né s vynútenými prekládkami): 
Celková d�žka NN prípojky k rozvádza�u RE 3.2 N/F/SZ: 4 m 
Faktúra, �íslo 120493 za vykonané práce: 732,30 € 

Celkovo vo výške 24.143,17 EUR. 
 Jednotlivé prípojky sú vedené aj mimo pozemku, ktoré boli predmetom prevodu a preto boli 
uskuto�nené 	alšie rokovania. D�a 20.01.2014 nám bola opätovne predložená žiados� o refundáciu nákladov vo 
výške 72% celkových nákladov, ktoré zodpovedajú prekládke vedených po bývalých pozemkoch mesta. 
V sú�asnosti preto MUDr. Rastislav Korba a spol. TETRIA s.r.o. požaduje uhradi� sumu 15.294 €  vo forme 
�asti pozemku vo vlastníctve mesta C KN 2070/81. 
Plnenie: Oznámenie zaslané d�a 09.06.2015.

II. Predaj nehnute�ností.
40. Ivan Banduri� a spol., Kellerova 4, Bardejov, (Mária Holomániová, Gorkého 12, Bardejov, Jozef 
Tokar�ik, �a�evská 25, Bardejov, Ján Kušnír, Bard. Miha�ov 5795, Ivan Banduri�, Dlhý rad 18, 
Bardejov)
- požiadali  o odkúpenie �asti pozemku z parcely C KN 4638/2 vo výmere cca 34 m2, vo vlastníctve mesta. Jedna 
sa o pozemok pred chatami na Bard. Miha�ove, ktorý chce odkúpi� spolu s vlastníkmi susedných chát, do 
podielového spoluvlastníctva.  

Stanovisko odd.  podnikate�skej �innosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie podnikate�ských 
�inností v Bardejove zabezpe�ujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne  

a ú�elové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov,  neodporú�a odpredaj �asti mestského pozemku parc. C KN 4638/2 vo výmere 34 
m2 v k.ú. Bardejov. Uvedenú parcelu požadujeme ponecha� vo vlastníctve Mesta Bardejov. 

Stanovisko oddelenia ŽP  MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským zastupite�stvom 
Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Pod�a  ÚPN M Bardejov je územie parc. 
C KN 4638/2 v k.ú. Bardejov vedené v plochách pre 
ÚZEMIE  REKREA�NÝCH ZÁHRAD A SÚSTREDENÝCH CHATOVÍSK 

a.) Ú z e m i e   s l ú ž i : 
- pre individuálnu rekreáciu a záhradkárenie 

b.) n a  ú z e m í   j e  p r í p u s t n é  u m i e s t � o v a � : 
- individuálne rekrea�né záhradky so záhradnými dom�ekmi, do výmery 30,0 m2 ich zastavanej 

plochy, 
- individuálne rekrea�né chaty do výmery 75,0 m2 ich zastavanej plochy. 

Pozemok v sú�asnosti slúži ako prístupová komunikácia k pozemkom – záhradám a k rodinnému domu. 
Stanovisko Bardejovského podniku služieb BAPOS, m.p. Štefánikova 786, Bardejov: Bardejovský 

podnik služieb BAPOS, m.p. Bardejov v záujmovom území v sú�asnosti nevykonáva žiadnu �innos�. V blízkosti 
je panelová cesta a odvod�ovací rigol, ktorých údržbu vykonávame pod�a potreby (v lestných mesiacoch). Pod�a 
našich informácií prebieha medzi vlastníkmi pri�ahlých pozemkov súdny proces. Vzh�adom na túto 
skuto�nos� odporú�ame prípadný odpredaj zváži�.  

Komisia správy majetku mestského zastupite�stva a  mestská rada neodporú�ajú predaj pozemku parc. 
C KN 4638/2 vo výmere 60 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, na Bardejovskom Miha�ove. 

Mestské zastupite�stvo v Bardejove vypustilo tento bod zo svojho rokovania. 
Plnenie: Nevyhodnocuje sa.

41. Vladimír Jankura, Nový Sad 14, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove neschva�uje predaj �asti pozemku z parc. C KN 549/1 v k.ú. Bardejov na 
výstavbu garáže. 
Plnenie: Žiadate� o kúpu pozemku bol listom zo d�a 30.3.2015 informovaný o prijatom uznesení MsZ 
a neschválení predaja �asti pozemku.

42. Miroslav Hoclár – Kamenárstvo, Nový sad 15, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove neschva�uje predaj �asti pozemku z parc. C KN 549/1 v k.ú. Bardejov na 
výstavbu garáže. 
Plnenie: Žiadate� o kúpu pozemku bol listom 30.3.2015 informovaný o prijatom uznesení MsZ a neschválení 
predmetu žiadosti.
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43. Peter Pa�ko, Tehelná 84, 085 01 Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove neschva�uje predaj �asti pozemku z parc. C KN 3701/1 vo výmere cca 116 
m2, na ul. Tehelná v k.ú. Bardejov. 
Plnenie: Listom zo d�a 10.4.2015 oznámený výsledok rokovania mestského zastupite�stva. 

44. GEDES, s.r.o., Gaboltov 119, 086 02  Gaboltov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove neschva�uje predaj �asti pozemku z parc. C KN 507 vo výmere cca 165 m2 
na ul. P�erovská v k.ú. Bardejov. 
Plnenie: Listom zo d�a 10.4.2015 oznámený výsledok rokovania mestského zastupite�stva. 

45. Spolo�nos� REMETA.M, s.r.o. so sídl. Tarnov 103, 086 01  Rokytov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove neschva�uje predaj �asti pozemku z parc. C KN 404/1 na ul. Nový sad / 
Slovenská v k.ú. Bardejov. 
Plnenie:� Žiadate� o kúpu pozemku bol listom zo d�a 30.3.2015 informovaný o prijatom uznesení MsZ 
a neschválení predaja �asti pozemku�

46. Marek Ondavský, Fu�íkova  967/27, 085 01 Bardejov  
Mestské zastupite�stvo v Bardejove neschva�uje predaj �asti pozemku z parc. E KN 5664/14  v k.ú. Bardejov.
Plnenie: Listom zo d�a 10.4.2015 oznámený výsledok rokovania mestského zastupite�stva. 

III. Prenájom nehnute�nosti.
47. Andrej Miko, Poštárka 114, Bardejov
Mestské zastupite�stvo v Bardejove neschva�uje predaj �asti pozemku  z parc. C KN  5955/10 vo výmere 185 
m2, medzi obytnými blokmi na Poštárke. Odporú�ajú zotrva� na prenájme nehnute�nosti (v sú�asnosti je 
uzatvorená nájomná zmluva na prenájom �asti pozemku z parc. C KN 5955/10 vo výmere 185 m2.
Plnenie:� Žiadate� o kúpu pozemku bol listom zo d�a 30.3.2015 informovaný o prijatom uznesení MsZ 
a neschválení prenájmu �asti pozemku�

IV. Zámenu nehnute�ností.
48. MILAMARE s.r.o., Žriedlová 3, 040 01  Košice
Mestské zastupite�stvo v Bardejove neschva�uje zámenu pozemkov a to parc. C KN 713/1, C KN 714/1, C KN 
721/1 vo vlastníctve spolo�nosti MILAMARE s.r.o., Žriedlová 3, Košice, za pozemky vo vlastníctve Mesta 
Bardejov a to parc. C KN 733, C KN 732/1, C KN 732/2. 
Plnenie: Listom zo d�a 10.4.2015 oznámený výsledok rokovania mestského zastupite�stva. 

C. Berie na vedomie.
49. Upozornenie prokurátora.
Mestské zastupite�stvo v Bardejove berie na vedomie upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry 
v Bardejove v súvislosti s vybavovaním podnetu p. Niny Oká�ovej, M. Rázusa 26, 974 01 Banská Bystrica, 
ktorým sa domáhala na Okresnej prokuratúre v Bardejove preskúmania uznesenia mimoriadneho mestského 
zastupite�stva �. 21/2013 zo d�a 04.04.2013. Pod�a navrhovate�ky došlo k porušeniu zákona �. 138/1991 Z.z. 
o majetku obcí tým, že nebola dodržaná 15 d�ová lehota na zverejnenie pri prípadoch osobitného zrete�a. 
Materiály boli totiž zverejnené 20.03.2013 a MsZ sa konalo 04.04.2013. V upozornení sa uvádza, že je potrebné 
pozna� výmeru prevádzaného pozemku už pri jeho schva�ovaní a nie až pri vyhotovovaní kúpnej zmluvy. 
V uznesení mimoriadneho MsZ �. 21/2013 zo d�a 04.04.2013 bola schválená zámena pozemkov so Stanislavom 
Liptákom a spol. BARDFARM, s.r.o.. V uznesení je uvedené, že výmera bude upresnená geometrickým plánom. 
Takto ur�ená výmera je neur�itá a jej vymedzenie nezodpovedá katastrálnemu zákonu. Námietke s�ažovate�a sa 
prokurátor vo svojom upozornení nevenoval, pretože Mesto Bardejov neporušilo 15 d�ovú lehotu na 
zverejnenie. 
Plnenie: Listom zo d�a 15.4.2015 bola zaslaná odpove� Okresnej prokuratúre v Bardejove. 

            Ing. Ján Mochnacký 
           vedúci oddelenia 


