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 V Bardejove 17.9.2015 



Na základe zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta schválených MsZ Bardejov 
platných od 28.6.2011, ako správca predkladáme návrh prenájmu a podnájmu nebytových 
priestorov.  
 Ponuka voľných nebytových priestorov je zverejňovaná na úradnej vývesnej tabuli MsÚ, 
teletexte BTV, web stránke spoločnosti BARDBYT, s.r.o., na vývesnej tabuli spol. BARDBYT, 
s.r.o. v dobe viac ako 15 dní. Ponuka je pravidelne aktualizovaná. 
   
 
 
 

I. Prenájom nebytových priestorov 
 
 
 
1.Dlhý rad č. 22 – A/2 
 
Nebytový priestor na ulici Dlhý rad č. 22 – A/2 Bardejov prevádzkuje AaZ, s.r.o. zastúpená 
konateľkou Adrianou Balážovou na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 973/13 
s využitím predajňa. Listom č. 206/15 zo dňa 24.7.2015 požiadala o ukončenie nájomného 
vzťahu. 
O prenájom nebytového priestoru požiadala listom č. 205/15 spoločnosť cool house s.r.o., J. 
Grešáka 2877/19, Bardejov zastúpená Adrianou Balážovou – konateľkou spoločnosti 
s pokračovaním v obchodnej činnosti, predaj galantérie, topánok, dámskej a pánskej módy, 
kabeliek, dáždnikov, peňaženiek. 
 

Výmera plôch nebytového priestoru: 
m.č. 1  predajňa   67,97 m²  
m.č. 2  predajňa   37,27 m²  

 m.č. 3  predajňa   17,44 m²   
 m.č. 4  sklad    10,22 m² 
 m.č. 6  sklad    10,22 m² 

m.č. 7  šatňa, WC   12,82 m² 
m.č. 8  chodba        3,38 m²  

   Spolu             160,32 m² 
 
Ako správca odporúčame schváliť prenájom nebytového priestoru na ulici Dlhý rad č. 22- A/2 
Bardejov pre spoločnosť cool house s.r.o., J. Grešáka 2877/19 Bardejov, s využitím, predaj 
galantérie, topánok, dámskej a pánskej módy, kabeliek, dáždnikov, peňaženiek na dobu neurčitú 
1.9.2015 o výmere plôch 160,32m² za výšku nájomného ako v predchádzajúcej zmluve 100 €/ 
m²/ rok. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012 
v bode 2. 
 
 
 
 
 



 
2. Dlhý rad 16 – administratívna budova OÚ – nová budova 
 
Nebytový priestor v administratívnej budove OÚ je dlhodobo neobsadený. Listom zo dňa 
15.7.2015 č. 189/15 požiadal o prenájom nebytového priestoru PaeDr. Ondrej Fečo PhD. pre 
spoločnosť Ollfex s.r.o. Bardejov 
  

 
Výmera plôch nebytového priestoru: 
m.č. 36 kancelária   18,16 m²  
podiel na spol. priestoroch     5,44 m² 

                              Spolu                                           23,60 m² 
 
Ako správca odporúčame schváliť prenájom nebytového priestoru, pre spoločnosť Ollfex s.r.o. 
Bardejov, s využitím kancelária spoločnosti od 1.9.2015 na dobu neurčitú za výšku nájomného 
podľa smernice cien v meste Bardejov kancelária 26,56 €/ m²/ rok a u ostatných priestorov 13,28 
€/ m²/ rok. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011. 
 
 
3. Slovenská 6 – blok E 
 
Nebytový priestor na ulici Slovenská 6 je neobsadený. Listom zo dňa 24.7.2015 č. 204/15 
o prenájom požiadala spol. CAPPASTAV s.r.o. zastúpená konateľom Danielom Polakovičom, 
pre zriadenie prevádzky predajne s bezpečnostnými a interiérovými dverami. 
 

Výmera plôch nebytového priestoru: 
m.č. 36 predajňa   53,59 m²  
m.č. 37 sklad    31,39 m²  

 m.č. 38 sklad    24,00 m²   
 m.č. 34 zádverie    6,88  m² 
 m.č. 35 výklad     4,72 m² 

m.č. 41 šatňa, WC    1,10 m² 
m.č. 42 chodba      12,69 m²  

   Spolu             136,47 m² 
 
Ako správca odporúčame schváliť prenájom nebytového priestoru na ul. Slovenská 6 pre spol. 
CAPPASTAV s.r.o. s využitím predaj s bezpečnostných a interiérových dverí. Na dobu neurčitú 
od 1.9.2015 za výšku nájomného podľa smernice cien v meste Bardejov u predajne 37,61 
€/m²/rok, sklady 30,77 €/m²/rok a u ostatných priestorov 17,09 €/m²/rok. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011. 
 
 
4. Dlhý rad 16 – administratívna budova OÚ – nová budova  
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zo dňa 16.04.2015 požiadalo listom č.SHNM-
2015/000514-005 o prenájom nebytových priestorov v administratívnej budove na ulici Dlhý rad 



č.16 Bardejov za účelom zriadenia klientského centra pre občanov v zmysle programu ESO 
/Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa/. Predmetom nájmu budú miestnosti na prízemí 
č. 40,41,42,43,70,71 a 72 v novej budove Okresného úradu. 
 

Výmera plôch nebytového priestoru: 
m.č. 40  kancelária  15,53 m²  
m.č. 41  kancelária  33,96 m²  

 m.č. 42  kancelária  33,96 m²   
 m.č. 43  kancelária  16,98 m² 
 m.č. 72  kancelária  13,38 m² 

m.č. 71  kancelária  30,08 m² 
m.č. 70  kancelária  17,00 m² 
podiel na spol. priestoroch   48,55 m² 
 Spolu                        209,44 m² 
 

Ako správca odporúčame schváliť prenájom nebytového priestoru pre MV SR v budove 
obvodného úradu za účelom zriadenia klientského centra pre občanov v zmysle programu ESO 
s využitím ako kancelárie od 1.9.2015 na dobu neurčitú za cenu u kancelárií 21,58 €/m²/rok 
a u spoločných priestorov 8,30 €/m²/rok. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa vyvolaný požiadavkou štátnej správy MV-SR sekcia 
hnuteľného a nehnuteľného majetku pre zriadenie klientského centra v okrese Bardejov pre 
občanov v súlade s programom ESO. 
 
 
5. Radničné námestie č. 35 - poschodie 
 
Nebytový priestor na Radničnom námestí č. 35 je voľný, na výberové konanie dňa 21.7.2015 
nebol doručený žiadny súťažný návrh. 
Dňa 26.8.2015 o prenájom nebytového priestoru listom požiadal Sebastián Bobovčák, J. Grešáka 
4, 085 01 Bardejov. 
 

Výmera plôch nebytového priestoru: 
m.č. 101-102  kaviareň   22,31 m²  
m.č. 103  kaviareň   47,94 m²  

 m.č. 104   chodba    10,87 m²   
 m.č. 105  hala- chodba   18,60 m² 
 m.č. 106-111  hyg. zariadenie  12,06 m² 

m.č. 112  sklad    20,80 m² 
m.č. podiel na spol. priestoroch      5,20 m²  

   Spolu                         137,78 m² 
 
Ako správca odporúčame schváliť prenájom nebytového priestoru na Radničnom námestí č. 35  
pre Sebastiána Bobovčáka, J. Grešáka 4, 085 01 Bardejov s využitím kaviareň na dobu neurčitú 
od 1.10.2015 o výmere plôch 137,78 m², za cenu nájmu u kaviarne a skladu 21,58 €/m²/rok 
u chodby, hyg. zariadení a spol. priestoroch 13,28 €/m²/rok                    

Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 
28.6.2011. 



6. Tarasa Ševčenku 7 - prízemie 
 

Na prenájom nebytového priestoru Tarasa Ševčenku 7 – prízemie bolo vypísané výberové 
konanie dňa 3.9.2015. Do výberového konania boli podané dva súťažné návrhy spoločnosť 
CLEANCAR BARDEJOV s.r.o., Ťačevská 6, 085 01 Bardejov a Juraj Belejčák, Janka Matušku 
1067/3, 085 01 Bardejov.  
   

Účelom využitia daného priestoru je autoumyváreň.   
                        

                 Celková výmera plôch:  71,20 m² 
 

Výhodnejšia cenová ponuka: 
CLEANCAR BARDEJOV s.r.o., Ťačevská 6, 085 01 Bardejov  

 s cenovou ponukou   33,- €/ m² /rok  bez DPH  
  
Ponúkaná cena je vyššia ako určuje Smernica na určenie minimálnej výšky cien za nájom 
nebytového priestoru pre obchodnú činnosť v  meste Bardejov.   
                                         
Ako správca odporúčame schváliť prenájom nebytového priestoru v objekte T. Ševčenku č. 7 
o výmere 71,20 m² z výberového konania dňa 3.9.2015 pre spoločnosť CLEANCAR BARDEJOV 
s.r.o., Ťačevská 6, 085 01 Bardejov s využitím pre vyššie uvedenú  činnosť od 1.10.2015 na dobu 
neurčitú za výšku nájomného podľa cenovej ponuky z výberového konania  33,- €/m²/rok bez 
DPH. 
 
 

II. Podnájom nebytových priestorov 
 
 
1. Radničné námestie 4 – dvorný trakt 
 
Nebytový priestor v objekte Radničné námestie 4 – dvorný trakt prízemie, prevádzkuje Mária 
Tokarčíková – Slón Creative MT, Ťačevská 610/23, 085 01 Bardejov číslo zmluvy 9782/13 
s využitím kaderníctvo. Listom č. 192/15 zo dňa 20.7. 2015 nájomca požiadal o súhlas 
k podnájmu časti nebytového priestoru pre Michaelu Ščurovú, Giraltovská 10, Bardejov 
s využitím kozmetika na dobu neurčitú.  
 
 Celková výmera plôch nebytového priestoru: 43,45 m²  
 Navrhovaná plocha podnájmu:   11,80 m² 
 
Ako správca odporúčame schváliť podnájom časti nebytového priestoru v objekte Radničné 
námestie 4 – dvorný trakt prízemie pre Michaelu Ščurovú, Giraltovská 10, Bardejov o výmere 
11,80 m² z doby určitej na jeden rok na dobu neurčitú s využitím kozmetika od 1.8.2015.  
 
 



            IČO 00619621          DIČ 2020508490             ICDPH SK 2020508490 

 

Na rokovanie                                                                    Materiál č.:  12 a) 
MsZ dňa  24. 09. 2015 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH ZMENY PRÍSPEVKU MESTA PRE BARDEJOVSKÝ PODNIK 
SLUŽIEB BAPOS, MESTSKÝ PODNIK BARDEJOV NA ROK 2015. 

 
 
 
 
 

Na základe:                                                               Návrh na uznesenie: 
Mimo plánu zasadnutí                                               MsZ  po prerokovaní„ Návrh zmeny 

                                                                                 príspevku mesta pre Bardejovský podnik                                                                        
Predkladá:                                                                služieb BAPOS, mestský podnik  
Marián Novický                                                      Bardejov na rok 2015 „  
riaditeľ podniku                                                         schvaľuje. 
 

Spracovateľ: 
Marián Novický 
Ing. Miroslav Šinaľ 
 

Spravodajca: 
Marián Novický 
riaditeľ podniku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bardejove  22. 09. 2015 

Bardejovský podnik služieb BAPOS 
mestský podnik, Štefánikova 786, 085 88 Bardejov 
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Sprievodná správa 
 

Súčasťou rozpočtu nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku Bardejovského 
podniku služieb BAPOS, mestského podniku Bardejov je aj schválený príspevok mesta na 
činnosti zaradené do hlavnej činnosti v jednotlivých programoch. 

Uznesením MsZ č. 16/2014 časť A/1 zo dňa 16. 12. 2014 bol pre Bardejovský podnik 
služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov schválený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku 
hospodárenia na rok 2015. Súčasťou tohto rozpočtu bol schválený aj príspevok mesta na 
zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia v celkovej výške 1 934 903 € ( bežný transfer 
príspevku mesta ).  

Okrem tohto príspevku mesta na krytie bežných nákladov bol schválený aj príspevok 
mesta na krytie kapitálových nákladov vo výške 318 633 €, tzn. že celková schválená výška 
príspevku mesta na rok 2015 predstavuje sumu 2 253 536 €. 

Rozpočtovým opatrením primátora mesta č. 2/2015 ( po prerokovaní v Mestskej rade 
dňa 23.04.2015 ) bol navýšený príspevok mesta v programe  Šport ( v podprograme Mestské 
športoviská, v prvku Mestský štadión ) na krytie kapitálových výdavkov spojených 
s rekonštrukciou futbalového štadióna  v celkovej výške 61 000 €. 

Uznesením MsZ č. 35/2015 časť A/2 zo dňa 25. 06. 2015 bol pre Bardejovský podnik 
služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov navýšený príspevok mesta: 

- v programe Doprava ( podprogram Údržba miestnych komunikácií – BAPOS ) na 
obstaranie špeciálneho motorového vozidla na podvozku T 815 po generálnej oprave 
s mechanickou rukou a kontajnerom formou leasingu v celkovej výške  58 275 € ( na krytie 
kapitálových výdavkov - istiny leasingu vo výške 46 005 € a  na krytie bežných výdavkov - 
úrokov a DPH  vo výške 12 270 € ). 

- v programe  Šport ( podprogram Mestské športoviská ) v prvku Športová hala vo 
výške 100 000 € na úhradu starých záväzkov za dodané teplo od BARDTERM s. r. o. 
Bardejov a v prvku Multifunkčné ihriská vo výške 2 590 € na údržbu multifunkčných ihrísk 
na sídlisku Družba ( ihrisko je súčasťou areálu ZŠ a MŠ Pod Papierňou ), sídlisku Obrancov 
mieru ( ihrisko je súčasťou areálu ZŠ Wolkerova ) a sídlisku Vinbarg ( ihrisko je súčasťou ZŠ  
Námestie arm. gen. L. Svobodu ). 

 
Touto navrhovanou zmenou príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, 

mestský podnik Bardejov na rok 2015 navrhujeme navýšiť príspevok mesta v programe 7: 
Cestovný ruch a rozvoj podnikania ( podprogram č. 1: Cestovný ruch a rozvoj podnikania ) 
v prvku Mestský hnedý priemyselný park Bardejov v celkovej výške 5 400 €.  

Toto navrhované navýšenie príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, 
mestský podnik Bardejov na rok 2015 vyplýva zo skutočnosti, že po ukončení výstavby 
Mestského hnedého priemyselného parku správa parku prechádza na Bardejovský podnik 
služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov. Toto navrhované nyvýšenie príspevku mesta bude 
použité na krytie nákladov na poistenie  Mestského hnedého priemyselného parku vo výške 
1 500 € a na čiastočne krytie mzdových nákladov na správu Mestského hnedého 
priemyselného parku vo výške 3 900 €. 
 

Po zohľadnení navrhovanej zmeny príspevku mesta na rok 2015 celková výška 
príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov 
predstavuje 2 480 801 € , z toho príspevok mesta  na krytie bežných nákladov predstavuje 
výšku 2 055 163 € a príspevok na krytie kapitálových nákladov predstavuje výšku 425 638 €. 

 
Prehľad upravenej výšky príspevku mesta pre Bardejovský podnik služieb BAPOS, 

mestský podnik Bardejov vyjadruje nasledovná tabuľka ( údaje v € ): 
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Funkčná 
klasifikácia 

Prvok 
Schválený 

príspevok na 
rok 2015 

Zmena 
príspevku 

mesta 

Upravený 
príspevok na 

rok 2015 

08.4.0 Správa mestských cintorínov a DS 64 200,00 0,00 64 200,00 

08.4.0 Správa cintorína a DS DL 3 500,00 0,00 3 500,00 

08.4.0 Správa cintorína a DS Mihaľov 500,00 0,00 500,00 

08.4.0 Správa cintorína a DS BNV 2 900,00 0,00 2 900,00 

Podprogram 2 Cintoríny 71 100,00 0,00 71 100,00 

Program 1 Služby občanom 71 100,00 0,00 71 100,00 

04.5.1 Na miestne komunikácie 650 000,00 0,00 650 000,00 

04.5.1 Zrážkové vody 125 900,00 0,00 125 900,00 

04.5.1 Leasing TATRA 815-istina 46 005,00 0,00 46 005,00 

04.5.1 Leasing TATRA 815-úrok,DPH 12 270,00 0,00 12 270,00 

Podprogram 1 Údržba miestnych komunikácii-BAPOS 834 175,00 0,00 834 175,00 

Program 3 Doprava 834 175,00 0,00 834 175,00 

08.1.0 Športová hala 225 000,00 0,00 225 000,00 

08.1.0 Mestský štadión 261 000,00 0,00 261 000,00 

08.1.0 Zimný štadión 33 000,00 0,00 33 000,00 

08.1.0 Krytá plaváreň 185 300,00 0,00 185 300,00 

08.1.0 Štadión BNV 16 300,00 0,00 16 300,00 

08.1.0 Štadión DL 5 600,00 0,00 5 600,00 

08.1.0 Multifunkčné ihriská 9 890,00 0,00 9 890,00 

08.1.0 Detské ihriská 7 900,00 0,00 7 900,00 

Podprogram 1 Mestské športoviská 743 990,00 0,00 743 990,00 

Program 5 Šport 743 990,00 0,00 743 990,00 

06.2.0 BAPOS-správa MHP-poistné 0,00 1 500,00 1 500,00 

06.2.0 BAPOS-správa MHP 0,00 3 900,00 3 900,00 

Podprogram 1 Cestovný ruch a rozvoj podnikania 0,00 5 400,00 5 400,00 

Program 7 Cestovný ruch a rozvoj podnikania 0,00 5 400,00 5 400,00 

06.2.0. Kosenie,hrabanie,zvoz,uloženie 438 900,00 0,00 438 900,00 

Podprogram 2 Verejná zeleň 438 900,00 0,00 438 900,00 

Program 8 ŽP a ÚP mesta 438 900,00 0,00 438 900,00 

06.4.0 Elektrická energia 243 400,00 0,00 243 400,00 

06.4.0 Úver “Verejné osvetlenie“-splátka úrokov 23 203,00 0,00 23 203,00 

06.4.0 Úver “Verejné osvetlenie“-splátka istiny 118 633,00 0,00 118 633,00 

Podprogram 1 Bapos-verejné osvetlenie 385 236,00 0,00 385 236,00 

Program 9 Verejné osvetlenie 385 236,00 0,00 385 236,00 

06.6.0 Deratizácia - BAPOS 2 000,00 0,00 2 000,00 

Podprogram 2 Občianska vybavenosť 2 000,00 0,00 2 000,00 

Program 13 Bývanie a občianska vybavenosť 2 000,00 0,00 2 000,00 

Príspevok mesta spolu: 2 475 401,00 5 400,00 2 480 801,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( Tento materiál obsahuje hlavičku a 2 očíslované strany ) 



BARDBYT, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov 
 
 
 
 
Na rokovanie MsZ na deň: 24.9.2015    Materiál číslo: 10 
 
 
 

Návrh nájmu nehnuteľného majetku  
Dodatok č. 1 k materiálu rokovania MsZ dňa 24.9.2015 

 
 
 
 
 
 
 
Predkladá: Návrh na uznesenie:    
Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti                                Mestské zastupiteľstvo 

           po prerokovaní  
 
schvaľuje 
a.) nájom nehnuteľného majetku 
mesta v časti I., v bode 1 
v zmysle osobitného zreteľa 
b.) podnájom nehnuteľného 
majetku 
mesta v časti I., v bode 1 
 
 

   
Spracoval:  
Ing. Ján Bača, vedúci technického úseku 
  
 
Spravodajca:  
Ing. Jaroslav Žák, konateľ spoločnosti  
 
 
 
 
 
Počet strán: 2 
 
 

   V Bardejove 22.9.2015 
 



Na základe zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta schválených MsZ Bardejov 
platných od 28.6.2011, ako správca predkladáme návrh prenájmu a podnájmu nebytových 
priestorov.  
 Ponuka voľných nebytových priestorov je zverejňovaná na úradnej vývesnej tabuli 
MsÚ, teletexte BTV, web stránke spoločnosti BARDBYT, s.r.o., na vývesnej tabuli spol. 
BARDBYT, s.r.o. v dobe viac ako 15 dní. Ponuka je pravidelne aktualizovaná. 
   
 

I. Prenájom nebytových priestorov 
 
Radničné námestie 39 – poschodie 
 
Nebytový priestor na Radničnom námestí 39 – poschodie je dlhodobo voľný a neprenajatý. 
Listom zo dňa 21.9.2015 o prenájom nebytového priestoru požiadala spol. BETABAU, s.r.o., 
Pribinova 4, 811 09 Bratislava s využitím kancelária spoločnosti. 

 
Výmera plôch nebytového priestoru: 
m.č. 2.10  kancelária   32,70 m²  
m.č. 2.11  kancelária   32,50 m²  

 m.č. 2.9  kuchynka     7,27 m²   
 m.č. 2.5  WC      5,60 m² 
 m.č. 2.2  chodba - podiel    5,30 m² 
       Spolu              83,37 m² 
 
Ako správca odporúčame schváliť prenájom nebytového priestoru v objekte Radničné 
námestie 39 – poschodie pre spol. BETABAU, s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava  
s využitím kancelária od 1.10.2015 na neurčito za výšku nájomného  za kancelárie 21,58 € 
/m²/rok a 13,28 € /m²/rok za spoločné priestory, WC a kuchynku. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 
28.6.2011. 
 

I. Podnájom nebytových priestorov 
 
 
1. Dlhý rad 16 – administratívna budova OÚ –  stará budova 
 
Nebytový priestor v objekte Dlhý rad 16 – administratívna budova, prízemie prevádzkuje 
JUDr. Vladimír Cahajla s využitím advokátska kancelária listom zo dňa 22.9.2015 nájomca 
požiadal o súhlas k podnájmu časti nebytového priestoru pre Alexander Bucko – GEOSPOL, 
Fraňa Kráľa 4, 085 01 Bardejov s využitím kancelária. 

 
Celková výmera plôch nebytového priestoru:  37,52 m² 
 Navrhovaná plocha podnájmu:  17,00 m² 

 
Ako správca odporúčame schváliť podnájom časti nebytových priestorov v objekte Dlhý rad 
16 – administratívna budova, prízemie pre Alexander Bucko – GEOSPOL, Fraňa Kráľa 4, 
085 01 Bardejov s využitím kancelária o výmere plôch 17,00 m² od 1.10.2015.  
 


