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U Z N E S E N I E   č. 52/2016 - M

k bodu Memorandum o porozumení a vzájomnej spoluprá ci medzi Mestom Bardejov a spol. Východoslovenská
distribu čná, a. s. Košice
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

zrušuje

Uznesenie MsZ č. 32/2016 zo dňa 23. 6. 2016.

Uznesením MsZ č. 32/2016 zo dňa 23.06.2016 bolo schválené Memorandum o porozumení a vzájomnej
spolupráci medzi Mestom Bardejov a spol. Východoslovenská distribučná, a.s. Toto uznesenie bolo zrušené
mimoriadnym uznesením MsZ č. 52/2016 zo dňa 04.07.2016.

Zodpovedný: Splnené

B.1/

Plnenie:

schva ľuje

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou
Východoslovenská distribučná, a. s. Košice.

V súlade s uznesením mimoriadneho MsZ č. 52/2016 zo dňa 04.07.2016 bolo dňa 08.08.2016 odpísané
Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spol. Východoslovenská
distribučná, a.s. . Odo dňa podpisu predmetného Memoranda sú v MsZ osobitným zreteľom schvaľované
vecné bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej, a.s. na stavby vyvolané touto spoločnosťou
bezodplatne a na stavby vyvolané tretími osobami za 1,- €/m2.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 53/2016 - M

k bodu Návrh na zriadenie sociálnej služby Zariaden ie opatrovate ľskej služby
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

zriaďuje

Zariadenie opatrovateľskej služby, Wolkerova 11, Bardejov.

zariadenie opatrovateľskej služby je zaregistrované na VUC Prešov, poskytovanie služby začne 1.1.2017

Zodpovedný: Splnené

B.1/

Plnenie:

schva ľuje

Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Centrum sociálnych služieb, Wolkerova 11, Bardejov.

Zriaˇovacia lisina upravená o dodatok č. 1

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 54/2016 - M

k bodu Návrh na schválenie finan čnej spoluú časti na projekte "Spevnenie komunikácie - ulice pri obytných
jednotkách v mestskej časti Dlhá Lúka"
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

FInančnú spoluúčasť Mesta Bardejov na projekte "Spevnenie komunikácie - ulice pri obytných jednotkách v
mestskej časti Dlhá Lúka" vo výške 3.399,19 €.

Splnené. Žiadosť o dotáciu pre projekt: „Spevnenie komunikácie – ulice pri obytných jednotkách v mestskej
časti Dlhá Lúka“ bola na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zaslaná dňa 27.7.2016.
Finančná spoluúčasť Mesta Bardejov sa bude realizovať až po prípadnom schválení projektu.

Zodpovedný: Splnené Termín: 5. 8. 2016
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U Z N E S E N I E   č. 29/2016

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

Plnenie:

schva ľuje

Nájom nehnuteľného majetku mesta v správe spol. Bardbyt, s. r. o. podľa prílohy č. 1 v zmysle osobitného
zreteľa.

Za Bardbyt: viď príloha k plneniu uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Nájom nebytových priestorov v správe m. p. Bapos podľa prílohy č. 1.

Úloha splnená.

Zodpovedný: Splnené Termín: 23. 6. 2016

U Z N E S E N I E   č. 30/2016

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

Plnenie:

schva ľuje

Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
A. I. - predaj nehnuteľností pod bodmi 1, 2, 3, 4, 5 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, predaj
nehnuteľností pod bodmi 6, 7 formou obchodnej verejnej súťaže,
A. II. - prenájom nehnuteľností a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pod bodom 8 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
A. III. - nájom nehnuteľného majetku mesta pod bodom 9,
A. IV. - zámenu nehnuteľností pod bodmi 10, 11 z dôvodu osobitného zreteľa,
A. V. - odkúpenie nehnuteľností do vlastníctva mesta pod bodmi 12, 13 po schválení finančných prostriedkov
v rozpočte mesta,
A. VI. - zriadenie odplatného vecného bremena pod bodmi 14, 15,
A. VII. - súhlast s uložením optických káblov do pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov a zriadenie
odplatného vecného bremena pod bodom 16, súhlasí s uložením VN a NN vedenia do pozemkov vo
vlastníctve mesta pod bodmi 17, 18 a zriadenie vecného bremena v súlade s memorandom medzi VSD, a. s.
Košice a Mestom Bardejov,
A. VIII.  - súhlasí s napojením splaškovej kanalizácie do terajšej kanalizačnej šachty pod bodom 19,
A. IX. - súhlasí s vybudovaním nového športového, zábavného a relaxačného ihriska pre najmenších turistov
a rodiny s deťmi pri objekte SOS v B. Kúpeľoch pod bodom 20,
A. X. - doplnenie uznesení MsZ pod bodmi 21, 22,
A. XI. - zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy m. p.
Bapos Bardejov pod bodom 23,
A. XII. - zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy Mestskej
polícii Bardejov pod bodom 24,
A. XIII. - zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy ZŠ
Komenského 23, Bardejov pod bodom 25,
A. XIV. - predaj rozpracovanej investície - projektovej dokumentácie Slovenskému vodohospodárskemu
podniku, š. p. Banská Štiavnica pod bodom 26.

viď príloha k plneniu uznesenia, bod 3/

Zodpovedný: V plnení
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U Z N E S E N I E   č. 30/2016

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Uzatvorenie nájomnej zmluvy na základe, ktorej si Mesto Bardejov prenajme budovu Kláštora Rehole
menších bratov - Františkánov súp. 139 na parc. C KN 1062/1, parc. C KN 1062/1 o výmere 1041 m2, zast.
plochy a nádvoria a časť parc. C KN 1059 o výmere 3093 m2, záhrada na ktorej sa nachádza hradobné
opevnenie, ktoré sú vedené na Okresnom úrade Bardejov, katastrálny odbor na LV č. 7518 za nájomné 1,00
,--/€ /rok na dobu neurčitú.

Uznesením MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.06.2016 bolo schválenie uzatvorenie nájomnej zmluvy na základe,
ktorej si Mesto Bardejov prenajme budovu Kláštora Rehole menších bratov – Františkánov a priľahlé
pozemky, na ktorých sa nachádza hradobné opevnenie za nájomné 1,00,- €/m2/rok na dobu neurčitú. Nájom
sa má uzatvoriť z dôvodu, že Mesto Bardejov má byť príjemcom podpory z európskych fondov na obnovu
historickej budovy a hradobného opevnenia. Mesto Bardejov je v rokovaní so zástupcami františkánov a v
súčasnosti sa čaká sa na zverejnenie výzvy na základe ,ktorej sa upravia bližšie podmienky a detaily
nájomnej zmluvy.

Zodpovedný: V plnení

U Z N E S E N I E   č. 31/2016

k bodu Návrh na ukon čenie nájmu nehnute ľného majetku mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Ukončenie nájmu s BEMACO HC 46, n. o. k 30. 6. 2016 podľa predloženého návrhu, formou dohody
zmluvných strán.

Úloha splnená.

Zodpovedný: Splnené Termín: 23. 6. 2016

U Z N E S E N I E   č. 32/2016

k bodu Memorandum o porozumení a vzájomnej spoluprá ci medzi Mestom Bardejov a spol. Východoslovenská
distribu čná, a. s. Košice
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci medzi Mestom Bardejov a spoločnosťou
Východoslovenská distribučná, a. s. Košice.

Uznesením mimoriadného zastupiteľstva č.52/2016 bolo Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci
zmenené.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 33/2016

k bodu Správa o hospodárení obchodných spolo čností mesta za rok 2015 - a) Bardbyt, s. r. o., b) Bardterm, s. r.
o., c) BTS, s. r. o., d) Mestské Lesy, s. r. o., e) návrh na schválenie odmien pre konate ľov obch. spol. mesta
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/

Plnenie:

odporú ča

VALNÉMU ZHROMAŽDENIU výsledky hospodárenia spoločnosti Bardbyt, s. r. o. za rok 2015 schváliť.

Splnené

Zodpovedný: Splnené

B.2/

Plnenie:

odporú ča

VALNÉMU ZHROMAŽDENIU spol. Bardterm, s. r. o. výsledky hospodárenia spoločnosti schváliť.

Valné zhromaždenie výsledky hospodárenia schválilo.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 33/2016

B.3/

Plnenie:

odporú ča

Valnému zhromaždeniu BTS, s. r. o. výsledky hospodárenia spoločnosti BTS, s. r. o. za rok 2015 schváliť.

Valné zhromaždenie správu o hospodárení schválilo.

Zodpovedný: Splnené

B.4/

Plnenie:

odporú ča

VALNÉMU ZHROMAŽDENIU - výsledky hospodárenia spol. Mestské lesy, s. r. o. za rok 2015 schváliť.

Účt. záv. bola schválená.

Zodpovedný: Splnené

C.1/

Plnenie:

schva ľuje

Odmenu konateľovi spoločnosti Bardbyt, s. r. o. vo výške 15 % z ročnej paušálnej odplaty.

Splnené - podmena vyplatená 072016

Zodpovedný: Splnené

C.2/

Plnenie:

schva ľuje

Odmenu konateľovi spoločnosti Bardterm, s. r. o. vo výške 15 % z ročnej paušálnej odplaty.

Odmena bola vyplatená.

Zodpovedný: Splnené

C.3/

Plnenie:

schva ľuje

Odmenu konateľovi Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2015 vo výške 15 % z ročnej paušálnej
odplaty.

Odmena bola vyplatená v júlovom výplatnom termíne.

Zodpovedný: Splnené

C.4/

Plnenie:

schva ľuje

Odmenu konateľovi spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. vo výške 15 % z ročnej paušálnej oplaty za
rok 2015.

Splnené 12. 8. 2016

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 34/2016

k bodu Návrh na zmenu programového rozpo čtu mesta a zriadených rozpo čtových organizácií na rok 2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa prílohy č.
1.

II. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2016 premietnutá do
účtovníctva mesta a RO podľa prílohy č. 1.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 34/2016

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Súhlas s uzatvorením a podpisom Dodatku č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 900.1271 primátorom mesta
Bardejov, ktorým sa mení konečná splatnosť do 31.8.2021.

Dodatok č.2 k Zmluve o splátkovom úvere č.900.1271 uzatvorený.

Zodpovedný: Splnené

A.3/

Plnenie:

schva ľuje

Zmenu príspevku mesta pre BAPOS, m. p. na rok 2016 podľa prílohy č. 2.

Zmena príspevku pre m.p. Bapos na rok 2016 vykonaná podľa prílohy č.2.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 35/2016

k bodu Návrh zmeny rozpo čtu a plánu investi čných akcií na rok 2016 obchodnej spolo čnosti Bardterm, s. r. o.
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. podľa
prílohy č. 1.

Zmena rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2016 obchodnej spoločnosti BARDTERM, s.r.o. bola
schválená bez pripomienok, plnenie rozpočtu priebieha v zmysle schvaleného rozpočtu podľa prílohy č. 1.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 36/2016

k bodu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Ba rdejov  o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi.

Predmetné VZN bolo vyvesené a nadobudlo účinnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 37/2016

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmeny a doplnky VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.

VZN Mesta Bardejov č. 60/2004 bolo po zapracovaní schválených zmien a podpísaní primátorom mesta
vyvesené na úradnej tabuli mesta a zverejnené na webovej stránke mesta.

Zodpovedný: Splnené Termín: 24. 6. 2016
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U Z N E S E N I E   č. 38/2016

k bodu návrh Zmien a doplnkov ÚPD mesta Bardejov - z adanie pre spracovanie  UŠ 24/2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

súhlasí

So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre
prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadala firmy Geocomp - plus, s. r. o., Přerovská 6, 085 01
Bardejov. Zmena má riešiť na parcelách č. C KN 3440/1, 3440/2 a 3442/13 v k. ú. Bardejov na doplnenie
využitia územia o plochy verejného dopravného a verejného technického vybavenia - ČS LPG. Štúdiu
spracuje žiadateľ na vlastné náklady.

Žiadatelia  boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 30.06.2016 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.

Zodpovedný: Splnené

A.2/

Plnenie:

súhlasí

So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) pre
prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Ladislav Turok, Kutuzovova 5, 085 01 Bardejov na
parcelách č. C KN 5088/1 a 5088/5 v k. ú. Bardejov.

Žiadatelia  boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 30.06.2016 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.

Zodpovedný: Splnené

A.3/

Plnenie:

súhlasí

So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta Bardejov ( ÚPN M Bardejov) pre
prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov, o ktorú požiadal Miroslav Micheľ, Gróner 53, 085 01 Bardejov na
parcelách č. C KN 5261/3, 5304/2, E KN 4757/2, 4757/6, 4728/1, 4826/1, 4825/1, 4825/2, 4825/1, 4820,
4756/1 v k. ú. Bardejov. Zmena má riešiť využitie územia na plochy nízkopodlažnej bytovej zástavby. Štúdiu
spracuje na vlastné náklady.

Žiadatelia  boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 30.06.2016 a Odd. životného prostredia MsÚ
Bardejov sa riadi týmto uznesením.

Zodpovedný: Splnené

A.4/

Plnenie:

súhlasí

So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích dokumentácií mesta Bardejov podľa
bodov 1, 2, 3.

Žiadatelia (pod bodmi 1, 2, 3) boli o tejto skutočnosti oboznámení listom dňa 30.06.2016 a Odd. životného
prostredia MsÚ Bardejov sa riadi týmto uznesením.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 39/2016

k bodu Návrh zmeny ÚPD - ÚPN M Bardejov - zmena č. 33
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
B.1/

Plnenie:

schva ľuje

Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.33 s účinnosťou 15-ym dňom od vyvesenia.

Akceptuje sa predmetná zmena Územného plánu Mesta Bardejov a ďalšia výstavba v tejto lokalite sa bude
riadiť podľa schválenej zmeny.

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 39/2016

B.2/

Plnenie:

schva ľuje

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta
Bardejov  zmena č.33 s účinnosťou 15-ym dňom od  vyvesenia.

Predmetné VZN bolo vyvesené a nadobudlo účinnosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Zodpovedný: Splnené

B.3/

Plnenie:

schva ľuje

Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN M Bardejov.

V súlade s predmetným vyhodnotením boli akceptované pripomienky zapracované do tejto zmeny ÚPN M
Bardejov.

Zodpovedný: Splnené

C.1/

Plnenie:

žiada

PRIMÁTORA MESTA - prostredníctvom Mestského úradu Bardejov v súčinnosti s odborne spôsobilou
osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:
-    zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č.33  vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej
stránke mesta najmenej na 30 dní,
-     zabezpečiť spracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov zmena č.33 a zaslanie jednej sady Okresnému úradu
Prešov – odboru výstavby a bytovej politiky,
-    zabezpečiť označenie textovej časti zmeny ÚPN M Bardejov,  hlavných výkresov a záväznej  časti
schvaľovacou doložkou, ktorá bude obsahovať označenie schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia s
dátumom schválenia a odtlačkom pečiatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom,
-     spracovať registračný list ÚPN M Bardejov zmena č.33  a spolu s kópiou uznesenia o schválení ho
doručiť na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Uznesenie splnené  v súlade s textom uznesenia.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 40/2016

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov.

Schválená zmena bola oznámená riaditeľke ZŠ s MŠ Pod Vinbargom a bude zohľadnená pri príprave
výkazov EDU zberu k 15.9.2016, z hľadiska preplácania cestovných náhrad žiakov., kotré budú odoslané na
OÚ Prešov, oddelenie školstva ako nadradený orgán.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 42/2016

k bodu Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho opera čného
programu
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Žiadosti o NFP v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na realizáciu projektov:
a) rozšírenie kapacít infraštruktúry MŠ Komenského 24, 085 01 Bardejov, b) rozšírenie kapacít infraštruktúry
MŠ Námestie arm. gen. L. Svobodu 15, 085 01 Bardejov, ktoré sú v súlade s Programom hospodárskeho a
sociálneho rozvoja mesta Bardejov.

Projektová dokumentácia pre účely vydania stavebného povolenia je pripravená, bola podaná žiadosť o
vydanie stavbeného povolenia a na základe odloženého termínu o predkladania žiadostí o NFP bude
predložená príslušná žiadosť o poskytnutie NFP

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 42/2016

A.2/

Plnenie:

schva ľuje

Zabezpečenie realizácie projektov po schválení žiadosti o NFP.

Projektová dokumentácia je pripravená

Zodpovedný: Splnené

A.3/

Plnenie:

schva ľuje

Financovanie projektov vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekty, t. j. vo výške: a) 23
500,-- €, b) 25 650,-- € a náklady spojené s vypracovaním projektových a rozpočtových dokumentácií,
náklady na výkon stavebného dozoru a neoprávnené náklady v zmysle Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP
v rámci IROP.

Kofinancovanie bude aktuálne po schválení žiadosti a NFP

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 43/2016

k bodu Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok  2016
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2016 podľa prílohy č. 1.

Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2016 bol všetkým zodpovedným zaslaný e-mailom 7. 7. 2016.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 44/2016

k bodu Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 201 6
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2016 podľa prílohy č. 1.

Plnenie v znení uznesenia. Podľa schváleného plánu sa v II. polroku vykonáva kontrolná činnosť.

Zodpovedný: Splnené

U Z N E S E N I E   č. 45/2016

k bodu Návrh na odvolanie a menovanie sekretára kom isie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bard ejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

odvoláva

Mgr. Alenu Malegovú z funkcie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ k 31. 7. 2016.

Oznámenie doručené

Zodpovedný: Splnené

B.1/

Plnenie:

menuje

Mgr. Marcelu Bercelovú do funkcie sekretára komisie školstva, telesnej kultúry a športu MsZ v Bardejove od
1. 8. 2016.

Menovací dekrét vystavený a doručený

Zodpovedný: Splnené
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U Z N E S E N I E   č. 51/2016

k bodu Návrh na udelenie ocenenia Mesta Bardejov, z hotovenie a umiestnenie pamätnej tabule pri príleži tosti
50. rokov od vzniku profesionálneho hasi čského zboru v Bardejove
MsZ 2014 - 2018 - uznesenia Mesta/Obce .....
A.1/

Plnenie:

schva ľuje

Udelenie ocenenia Mesta Bardejov, zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule pri príležitosti 50. rokov od
vzniku profesionálneho Hasičského zboru v Bardejove.

Bola vypracovaná cenová ponuka na zhotovenie pamätnej tabuľe z čiernej leštenej žuly  s podobizňou
sväteho Floriána, odhadovaná cena 591 eur,-, ktorá by mala byť umiestnená na budove ORHaZZ.

Zodpovedný: V plnení
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Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 29/2016 zo dňa 23.6.2016 
(nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1)                   
 
 
Správca: BARDBYT, s. r. o.  
 
 

P.č. 
Typ 

(nájom, 
podnájom) 

Lokalita 
Celková  
výmera 

Cena v 
€/m2/rok 

Nájomca 
Účel 

podnájmu 
Plnenie 

uznesenia 

1. 
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Radničné 
námestie 17 

   74,19   m² 
 

ako u pôvodnej 
zmluvy  

NARCIS-BJ, s.r.o., 
Radničné námestie 
17 

Predajňa kvetov 

Zmluva č. 
1047/16 od 
1.6.-30.6. 
od 1.7.2016 
na neurčito 

2. 
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Dlhý rad 16 
– OÚ  stará 

budova 
38,38m² 431,84 €/rok 

Mgr. Mikuláša 
Krajkoviča, bytom 

Vápeník 35 

kancelárie 
poslanca 
Národnej rady 
Slovenskej 
republiky. 

 

Zmluva č. 
1046/16 od 
1.6.-30.6. 
od 1.7.2016 
na neurčito 

3. 
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Radničné 
námestie 12 

prízemie 

   55,90   m² 
 

26,56 predajňa, 
13,28 ost. 
priestor 

Lýdia Havrišová 
Bezručova 28, 

Bardejov 
Predajňa textilu 

Od 1.8.2016 
Zmluva nie je 
podpísaná 

4. 
Nájom 

nebytových 
priestrov 

Radničné 
námestie 12 
poschodie 

  98,50 m² 
 

33,19 predajňa, 
13,28 ost.  
priestor 

Eva Marcinová, 
Komenského 

558/13, Bardejov 

Náboženská 
predajňa sv. 
Jakuba 

Zmluva č. 
1048/16 od 
1.8.2016 na 
neurčito 

 
 
1. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 10/2012 zo dňa 22.3.2012 v bode 1. 
 
2. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č.24/2012 zo dňa 14.6.2012 v bode 2. 
 
3. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011 v bodoch 5,6,7,8. 
    ( dlhodobo voľný nebytový priestor) 
 
4. Dôvod hodný osobitného zreteľa je v súlade s uznesením MsZ č. 53/2011 zo dňa 28.6.2011 v bodoch 5,6,7,8. 
    ( dlhodobo voľný nebytový priestor) 
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3/ 
Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.6.2016, príl. č. 1-a 
A. Schvaľuje. 
I. Predaj nehnuteľností. 
1. AVIVA s.r.o., Sv. Jakuba 20, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje podľa GO plánu č. 44538758-40/2016 predaj novovytvorenej parc. C KN 
2070/160 vo výmere 83 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, na ul. Sv. Jakuba v k.ú. Bardejov, za cenu podľa 
znaleckého posudku č. 52/2016 vo výške 43,03 € / 1 m2 + 10 %.  

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť 
majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby. 

Dôvodom  prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je vytvorenie parkovacích 
miest pre polikliniku ALIAN. 

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  6.6.2016 na 
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 24. týždni. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 27. júla 2016, kúpna cena uhradená dňa 18.7.2016, návrh na vklad vlastníckeho 
práva podaný na Okresný úrad, katastrálny odbor v Bardejove dňa 28.7.2016. Vklad povolený Rozhodnutím č. V-
1679/2016 dňa 23.8.2016. 
 
2. Gréckokatolícky farský úrad Blažených Hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka, ul. Andreja 
Svianteka 7, Bardejov – Vinbarg. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje podľa GO plánu č. 33530386-70/2016  predaj novovytvorenej parc. C KN 
5167/240 vo výmere 300 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, na sídl. Vinbarg v k.ú. Bardejov, za kúpnu cenu 1 €, za 
účelom výstavby farskej budovy. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť 
majetok týmto spôsobom /je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby. 

Dôvodom  prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je výstavba farskej budovy. 
Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  7.6.2016 na 

vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 24. týždni. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 15.7.2016, kúpna cena uhradená dňa 16.7.2016. Návrh na vklad do katastra 
nehnuteľnosti podaný dňa 03.08.2016 pod č. V - 1723/2016. Vklad povolený Rozhodnutím č. V-1723/2016 dňa 26.8.2016. 
 
3. Spoločnosť  PETRAMONT s.r.o., Ťačevská 1639/38 A, 085 01 Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje  predaj pozemku parc. C KN 4886/136  vo výmere 819 m2, kultúra pozemku – 
trvalý trávny porast, a pozemku  parc. C KN 4886/235 vo výmere 1488 m2, kultúra pozemku – orná pôda, ktoré sa 
nachádzajú za objektom „ARKÁDA“ na ul. Ťačevská  v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 20/2016  vo 
výške 18,50 € / 1 m2 + 10 %. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť 
majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je obmedzený prístup ku 
parcelám vo vlastníctve Mesta Bardejov. 

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  6.6.2016 na 
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 24. týždni. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa  22.8.2016. Uznesením mestskej rady zo dňa 18.8.2016 bola schválená úhrada 
kúpnej ceny v troch splátkach. Posledná splátka kúpnej ceny je do 20.12.2016. Po zaplatení celej kúpnej ceny bude podaný 
návrh na vklad do katastra nehnuteľností na Okresný úrad Bardejov, katastrálny odbor, Bardejov. 
 
4. XAWAX, spol. s r.o., Radničné námestie č. 37, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje  predaj pozemku a budovy bývalého Centra voľného času, č.s. 1425 na parc. C 
KN 560, na ul. Dlhý rad v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 7/2016 vo výške 184.000 € + 10 %. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť 
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majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby. 

Dôvodom  prípadu  hodného osobitného zreteľa  je zrealizovanie zámeru rekonštrukcie budovy pošty v náväznosti 
na platný Územný plán mesta Bardejov. 

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  7.6.2016 na 
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 24. týždni. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa 19.7.2016, kúpna cena uhradená dňa 19.7.2016. Návrh na vklad do katastra 
nehnuteľnosti podaný dňa 21.07.2016 pod č. V - 1626/2016. Protokol č. 07/2016 z odovzdania a prevzatia nehnuteľností 
podpísaný dňa 31.8.2016. 
 
5.  Ľuboš Bystrý, Poštárka 61, 085 01 Bardejov  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj časti pozemkov  z parc. C KN 2770/26 a z parc. C KN 2770/25, spolu 
vo výmere cca 36 m2   na sídl. Poštárka v k.ú. Bardejov, za účelom zriadenia  prídomovej záhradky, za cenu podľa znaleckého 
posudku  č. 50/2016 vo výške 8,33 € / 1 m2 + 10 %. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť 
majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkoprávne 
dovysporiadanie pozemku pri pozemku vo vlastníctve žiadateľa. 

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  6.6.2016 na 
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 24. týždni. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Žiadateľ o kúpu pozemku bol listom zo dňa 27.6.2016 informovaný o schválení predaja požadovaného pozemku 
a vyzvaný na doloženie geometrického plánu pre uzatvorenie  kúpnopredajnej zmluvy. 
 
6. Jozef  Jurčišin, Dlhá 1, Dlhá Lúka, 085 01 Bardejov  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje  predaj časti pozemku z parc. C KN 3420/82 vo výmere cca 335 m2 formou 
obchodnej verejnej súťaže. Najnižšie požadovaná kúpna cena podľa  znaleckého posudku č. 18/2016 je 18,82 € / 1 m2 + 10 
%. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. 
Plnenie: Obchodná verejná súťaž bola vyhlásená a zverejnená od 22.82016 do 5.9.2016. Súťaž bola neúspešná, do súťaže 
sa nikto neprihlásil. 
 
7. Ľuboš Sobek Foľta, Richvald 139, 085 01 Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje  predaj časti pozemku z parc. E KN 5664/34 vo výmere cca 300 m2,  formou 
obchodnej verejnej súťaže. Najnižšie požadovaná kúpna cena podľa  znaleckého posudku č. 18/2016 je 18,82 € / 1 m2 + 10 
%. Výmera pozemku bude upresnená GO plánom. 
Plnenie: V zmysle prijatého uznesenia MsZ č.30/2016 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na deň 6.9.2016. OVS bola 
vyhodnotená ako neúspešná, do súťaže sa nikto neprihlásil. 
 
II. Prenájom nehnuteľnosti a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
8.  JUDr. Jozef  Jaroščák ml.,  Tehelná 49, Bardejov  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje prenájom časti  pozemkov z parc.   C KN 439 a C KN 574/1 vo výmere cca 56 
m2 , na ul. Dlhý rad  v  k.ú. Bardejov, za nájomné vo výške 1 € za celú dobu nájmu a zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. Po 
kolaudácii objektu  odpredať  časť pozemku z parc.   C KN 439 a z parc. C KN 574/1 vo výmere cca 56 m2, za cenu  podľa 
znaleckého posudku + 10 %. Predaj pozemku po kolaudácii podlieha schváleniu v MsZ. Súčasne odporúča aj zriadenie 
vecného bremena v prospech Mesta Bardejov.   

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c,  podľa  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, čl. 7,  ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať 
majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je výstavba „Polyfunkčnej 
budovy na parcelách C KN  574/45, 609/14 na ul. Dlhý rad v Bardejove“.  

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  7.6.2016 na 
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 24. týždni. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prenájom schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve boli podpísané dňa  22.07.2016.  Nájom vo výške 1 € 
zaplatený dňa 8.8.2016.  
 
III. Nájom nehnuteľnosti. 
9. Uzavretie dohody ohľadom osadenia osvetľovacích stĺpov  verejného osvetlenia na ul. Stöcklovej v k.ú. Bardejov. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje  nájom časti pozemkov z parc. C KN 858 a z parc. C KN 859 v súlade s GO 
plánom č. 37119192-56/2013 zo dňa 20.8.2013 na ul. Stöcklovej v k.ú. Bardejov, na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 € 
na celú dobu nájmu. 
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Ing. arch. Miloslav Olejár a MUDr. Emília Olejárová, ako vlastníci pozemkov parc. C KN 858 o výmere 63 m2 
zástavaná plocha a nádvorie, a pozemku  parcela C KN 859 o výmere 122 m2, zastavaná plocha a nádvorie,  nachádzajúcich 
sa v k.ú. Bardejov zapísaných na liste vlastníctva č. 16032, predložili návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za účelom 
realizácie výstavby a osadenia osvetľovacích stĺpov verejného osvetlenia a uloženia káblu dĺžky 40 m na ul. Stöcklovej 
v Bardejove na náklady nájomcu – Mesta Bardejov. Rozsah zriadenia vecného bremena na uloženie inž. sieti – verejného 
osvetlenia na parc. C KN 858 a C KN 859, je vyznačený GO plánom č. 37119192-56/2013. 

Po ukončení nájmu sa nájomca – Mesto Bardejov zaväzuje odstrániť, alebo preložiť, inštalované verejné osvetlenie 
vrátane  elektrického vedenia umiestneného v zemi na vlastné náklady  do 90 dní odo dňa ukončenia nájmu. Nájomná zmluva 
sa uzatvára na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1 € za celú dobu nájmu.  
Plnenie: Nájomná zmluva uzatvorená dňa 8.8.2016. Nájomné vo výške 1 € uhradené dňa 23.8.2016. 
 
IV. Zámena nehnuteľností. 
10. HURTUK  DINO s.r.o., Bardejovská Zábava 102, 085 01  Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje zámenu pozemkov podľa GO plánu č. 13/2016 zo dňa 9.3.2016 a to  časti 
pozemku z parc. E KN 5599/1 a to diel 2 vo výmere 192 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovaného na LV č. 
11832, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 2665/9,  za časť pozemku z parc. C KN 2665/2  a to dielu 3 vo výmere 
35 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, evidovanej na LV č. 14965, ktorý zodpovedá novovytvorenej parc. C KN 
2665/10 v k.ú. Bardejov. Zámena pozemkov bude zrealizovaná na základe znaleckého posudku č. 29/2016 vo výške 12,82 € / 
1 m2. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť 
majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby. 

Dôvodom  prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je  
majetkovoprávne dovysporiadanie užívaných nehnuteľností. 

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  6.6.2016 na 
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 24. týždni. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Zámenná zmluva uzatvorená dňa 4.7.2016. Rozdiel vo výške 2.012,74 € za zamieňané nehnuteľností zaplatený 
v prospech Mesta Bardejov dňa 4.7.2016. Návrh na vklad vlastníckeho práva podaný na Okresný úrad, katastrálny odbor 
v Bardejove dňa 8.7.2016.  
 
11. Spoločnosť M.O.D. , a.s. Kacvinského 15, 085 01 Bardejov  
Ivana Gduľová, Lukov 185, 086 05  Lukov, 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje zámenu pozemkov podľa GO plánu č. 37119192-83/2015 zo dňa 30.11.2015 
takto: Vo vlastníctve Mesta Bardejov zostáva novovytvorená parc. C KN 3271/51 vo výmere 6 m2, kultúra pozemku – 
ostatná plocha.  Mesto Bardejov nadobudne  novovytvorenú parc. C KN 3273/5 vo výmere 16 m2, kultúra pozemku – 
zastavaná plocha, novovytvorenú parc. C KN 4274/54 vo výmere 60 m2, kultúra pozemku – vodná plocha, v k.ú. Bardejov. 
Spoločnosť M.O.D., a.s., Kacvinského 15, Bardejov a Ivana Gduľová, bytom Lukov 185, 086 05  Lukov, nadobudnú  parc. C 
KN 3271/3 vo výmere 498 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, v rovnakom podiele po 1/2 v k.ú. Bardejov. Zámena 
pozemkov bude realizovaná podľa znaleckého posudku č. 15/2016 vo výške 14,34 € / 1 m2. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom mestské 
zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť 
majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským 
zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej 
tejto doby. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je majetkoprávne 
dovysporiadanie  užívaných pozemkov, zabezpečenie prístupu  k lávke cez Šibskú vodu do záhradkárskej osady Gróner. 

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  7.6.2016 na 
vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 24. týždni. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento prevod schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
Plnenie: Zámenná zmluva pripravená na prejednanie a podpísanie. 
 
V. Odkúpenie nehnuteľnosti do vlastníctva mesta za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod časťou 
kotolne K-03 a vedľa kotolne na ul. Ťačevská. 
12. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje majetkovoprávne  vysporiadanie nehnuteľností  - odkúpenie pozemku pod 
časťou kotolne K-03 a vedľa kotolne na ul. Ťačevská, a to parc. E KN 2467/2 vo výmere 966 m2, kultúra pozemku – orná 
pôda, evidovaného na LV č. 12871 v k.ú. Bardejov, do vlastníctva mesta za kúpnu cenu 10 € / 1 m2 po schválení finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta, od nižšie uvedených podielových spoluvlastníkov: 
- Kačuriková Žofia rod. Kačuriková, Pod Lipkou 21, Bardejov, vlastníčka v podiele 1/5, 
- Kačuriková Katarína rod. Kačuriková, Pod Lipkou 21, Bardejov, vlastníčka v podiele 1/5, 
- Kačuriková Mária rod. Kačuriková, Pod Lipkou 21, Bardejov, vlastníčka v podiele 1/5, 
- Kačurik Pavol, Pod Lipkou 22, Bardejov, vlastník v podiele 1/5, 
- Kačuriková Žofia rod. Zamborská, Pod Lipkou 21, Bardejov, vlastníčka v podiele 1/5. 
Plnenie: Kúpna zmluva vyhotovená a zaslaná na podpísanie. Po súhlase vlastníkov pozemkov a schválení finančných 
prostriedkov v rozpočte mesta, bude uzatvorená kúpna zmluva. 
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13. Bardejovský podnik služieb BAPOS, m.p.,  Štefánikova 786, Bardejov    
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje majetkovoprávne  vysporiadanie nehnuteľností  - odkúpenie pozemkov  
a spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v bývalom areáli skleníkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves, do vlastníctva mesta 
po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. 

BAPOS, m.p. Bardejov, ako správca majetku vo vlastníctve Mesta Bardejov z dôvodu možnosti čerpania pomoci 
zo štrukturálnych fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020,  žiada o majetkoprávne  vysporiadanie pozemkov pod 
administratívnou budovou súpisné číslo 2884 nachádzajúcej sa v meste Bardejov k.ú. Bardejovská Nová Ves, postavenej na 
parcele C KN 503/5 vo výmere 208  m2 (bývala parcela bez založeného LV, na ktorej  je nájomca alebo iná oprávnená  osoba 
vedený Čs. štát – KOSMOB, okresný podnik). Po zápise vlastníckych práv do katastra nehnuteľnosti (Kúpnych zmlúv 
uzatvorených podľa § 588 a nasl. OZ v prospech Mesta Bardejov), bola pôvodná parcela C KN 503/5 rozdelená na: 
1. parcelu C KN 503/5 vo výmere 11 m2, ktorá je zapísaná na LV 1615, ktorej   spoluvlastníkmi sú Mária Sepešiová 
(neznáma) v podiele 1/4 , Jozef  Babinčák, Engelsova 4640/14, Prešov,  v podiele 1/8, Peter  Babinčák, Engelsova 4640/14, 
Prešov, v podiele 1/8 a Mesto Bardejov v podiele 1/2,  
2. parcelu C KN 503/135 vo výmere 35 m2, ktorá je zapísaná na LV 1615, ktorej spoluvlastníkmi sú: SR SPF, Búdkova 36, 
IČO 17335345 v podiele 2/4 a Mesto Bardejov v podiele 1/1,  
3. parcelu C KN 503/143 vo výmere 76 m2, ktorá je zapísaná na LV 820, ktorá je vo vlastníctve Mesta Bardejov v podiele 
1/1,         
4. parcelu C KN 503/150 vo výmere 86 m2, bez založeného LV, ktorej  zodpovedajú pôvodné parcely registra E KN a to: 
a) časť parcely (50 m2) E KN 417 vo výmere  708 m2, zapísanej na LV č. 388, ktorej vlastníkom je Ján Maxin, bez udanej 
adresy,    
b) časť parcely (34 m2) E KN 418/1 vo  výmere 404 m2, zapísaných na  LV č. 882, ktorej vlastníkom je Ladislav Kuľka, 
Tarnov 121, 08606 Tarnov,   
c) časť parcely (2 m2) E KN 420 vo výmere 1123 m2, zapísanej na LV č. 908, ktorej vlastníkom je Alojz Harbaľ, Záhradná 
33, 08501 Bardejov. 
Plnenie: V schválenom rozpočte mesta pre r. 2016 nie je zaradená položka na výkup predmetných pozemkov. 
 
VI.  Zriadenie odplatného vecného bremena. 
14. František Harčarik,  J. Grešáka 16,  Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  súhlasí s  realizáciou  dažďovej    kanalizácie    pre   budúcu   IBV  na   bývalom   
starom    kúpalisku       v Bardejovských Kúpeľoch,  na parcelu  E KN 5023 (C KN 4181/1), ktorej vlastníkom je  Mesto 
Bardejov. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje  zriadenie odplatného vecného bremena pre vyústenie dažďovej kanalizácie 
pre budúcu IBV na bývalom starom kúpalisku v Bardejovských Kúpeľoch, na parcelu E KN 5023 (C KN 4181/1), ktorej 
vlastníkom je Mesto Bardejov. Na danú  lokalitu už bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Bardejov č.  ŽP  2015/00238  
zo dňa 
12.3.2015. Výška odplatného vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom. 
Plnenie: Znalecký posudok objednaný. Po jeho doložení bude vypracovaná Zmluva o zriadení vecného bremena. 
 
15. Telekomunik s.r.o., P.O. BOX D- 27, 042 07  Košice, Projektová a inžinierska kancelária 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje  zriadenie vecného bremena na časti pozemku parc. C KN 572/1 v k.ú. Dlhá 
Lúka, za jednorázovú úhradu podľa znaleckého posudku  vo výške 648 €. 

Spoločnosť Telekomunik s.r.o., Košice  v rámci spolupráce so spoločnosťou  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 
817 62  Bratislava, obdržala požiadavku na modernizáciu telekomunikačných služieb na zvýšenie dátového pripojenia 
zákazníkov (30- 100 Mbit/s). 

Na túto požiadavku bola vytypovaná obec Dlhá Lúka. Podľa výpisu z LV č. 1839 v k.ú. Dlhá Lúka, je parc. C KN  
572/1 vlastníctvom Mesta Bardejov. V danej lokalite má byť nainštalované technologické zariadenie typu OUTDOOR size 
M s jednofázovou elektrickou prípojkou 10A/230V, ktoré má byť umiestnené na ploche 2x2,5 m, t.j. 5m2. 

Investor ST a.s. navrhuje majetkoprávne vysporiadanie formou uzavretia zmluvy o vecnom bremene. Na základe 
vypracovaného znaleckého posudku navrhuje zaplatiť mestu jednorázovou platbou v rozsahu Vecného bremena (2x2,5m t.j. 
5m2) čiastkou podľa znaleckého posudku vo výške 648 € uvedenú v návrhu zmluvy o ZVB. Rozsah vecného bremena bude 
upresnený GO plánom. 
Plnenie: Dňa 29.06.2016 bola spoločnosť Telekomunik s.r.o. Košice informovaná e-mailom o schválení a zriadení 
vecného bremena. Zároveň boli vyzvaný o zaslanie návrhu zmluvy o zriadení vecného bremena a doplnenie geometrického 
plánu. 
       
VII. Súhlasí s uložením optických káblov do pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov a zriadenie odplatného  vecného 
bremena. 
16.  M-TEL s.r.o., Južná trieda 74, 040 01  Košice - Stavba „Bardejov Kpt. Nálepku   1117KO - optické pripojenie“. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí  s osadením optického kábla za účelom realizácie telekomunikačnej stavby 
„Bardejov Kpt. Nálepku- 1117KO - optické pripojenie“,   v časti pozemkoch – parc. C KN 4886/30; 4886/42; 2115/1; 
2119/1; 2119/5; 2120/3; 2070/6; 2070/79, ktoré sú vo vlastníctve mesta.  
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena, ktoré bude stanovené znaleckým posudkom. 

Cieľom stavby je vybudovanie jednej „ AB HDPE rúry s predinštalovanými siedmimi mikrotrubičkami 12/8 mm 
a piatich rezervných HDPE rúr s priemerom 40 mm pre následné optické pripojenie Sajtu - Bardejov Kpt Nálepku – 1117KO, 
ktorý je osadený na komíne za kotolňou v areáli NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov. Sajt bude pripojený na metropolitnú trasu 
Delta Online pri ulici Tačevská, kde bude vytvorený nový servisný bod s MT spojkou. MT spojka bude osadená v zeleni za 
asfaltovým chodníkom pri ulici Tačevská. 
Dĺžka navrhovaného výkopu pre pokládku AB HDPE rúry je cca 330 m. 
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Plnenie: Spoločnosť M-TEL s r.o. bola dňa 30.06.2016 listom informovaná o súhlase s uložením optických káblov do 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov a zároveň boli vyzvaný o zaslanie návrhu zmluvy na zriadenie odplatného 
vecného bremena. 
 
17. Východoslovenská distribučná, a.s., Odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91  Košice  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí s uložením VN vedenia do časti pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov a to 
parc.: C KN 1326/1, C KN 1302/7, C KN 1300/6, C KN 1302/8, E KN 5471/2, C KN 1235/9, C KN 1298/4, C KN 1235/8 
evidované na LV č. 6279, 11832, 15025 v k.ú. Bardejov na stavbu „ V461- úprava VN vedenia MTR OSP a MTR 
Polícia“. Jedna sa o káblové VN vedenie V 461 v úseku medzi murovanými trafostanicami MTR OSP a MTR Polícia. 
V pôvodnej trase jestvujúceho kábla bude uložený nový VN kábel typu 3x20-NA2XS2Y 1x50. Realizáciou stavby sa zvýši 
bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky VN káblého podzemného vedenia medzi uvedenými trafostanicami. Odplata za 
zriadenie vecného bremena bude stanovená znaleckým posudkom, alebo v súlade so schváleným memorandom medzi VSD, 
a.s., Košice a Mestom Bardejov. 
Plnenie: Východoslovenská distribučná, a.s. Košice bola listom zo dňa 28.06.2016  informovaná o schválení uloženia 
optických káblov do pozemkov vo vlastníctve Mesta Bardejov a zároveň boli vyzvaný o zaslanie návrhu zmluvy o zriadení 
odplatného vecného bremena. 
 
18. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice 
Splnomocnenec Mgr. Martin German, bytom Bardejovská Zábava 101, Bardejov, na zastupovanie splnomocniteľa za 
účelom získania právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a právoplatného stavebného povolenia  na stavbu 
„Bardejov, Miha ľov, 15 chát – SO 01  Vonkajší káblový rozvod“. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí s uložením VN a NN vedenia do časti pozemkov vo vlastníctve mesta 
parc. C KN 6466/1 evidovanej na LV č. 6279, na časti pozemku parc. E KN 2625/1 evidovanej na LV č. 16106, na časti 
pozemku parc. C KN 3092 evidovanej na LV č. 16106, na Bardejovskom Mihaľove v k.ú. Bardejov,  za účelom získania 
právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby a právoplatného stavebného povolenia  na stavbu „Bardejov, Miha ľov, 15 
chát – SO 01  Vonkajší káblový rozvod“. Vecné bremeno bude zriadené v súlade s memorandom medzi VSD, a.s., Košice 
a Mestom Bardejov. 
Plnenie: Mgr. Martin German, bytom Bardejovská Zábava 101 Bardejov, ako splnomocnený Východoslovenskou 
distribučnou a.s. Košice bol informovaný dňa 07.07.2016 e-mailom o súhlase s uložením optických káblov do pozemkov vo 
vlastníctve Mesta Bardejov. Zároveň  mu bol zaslaný výpis z uznesenia MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.06.2016. 
 
VIII. Súhlasí s  napojením splaškovej kanalizácie do terajšej kanalizačnej šachty. 
19. Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Tichá 1, 040 01  Košice 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí s alternatívnym riešením napojenia kanalizačnej prípojky do terajšej kanalizačnej 
šachty v areáli  Židovského suburbia v Bardejove, objekt SO-08. Ide iba o zmenu technického riešenia kanalizácie. 
Navrhovaným napojením kanalizácie sa výrazne znížia náklady na obnovu celého areálu suburbia. 
Plnenie: Dňa 29.06.2016 bol Dr. Ing. arch. Ján Krcho PhD. a spol. BARDTERM, s.r.o. Bardejov informovaní listom 
o vydani súhlasu s napojením splaškovej  kanalizácie do terajšej kanalizačnej šachty.   
 
IX. Súhlasí s vybudovaním nového športového, zábavného a relaxačného ihriska pre najmenších turistov a rodiny 
s deťmi pri objekte SOS v Bard. Kúpeľoch. 
20. Oblastná organizácia cestovného ruchu – „ŠARIŠ BARDEJOV“, Radni čné nám. č. 16, Bardejov, Prevádzka: Kino 
Žriedlo, 086 31  Bardejovské Kúpele 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove súhlasí s vybudovaním nového športového, zábavného a relaxačného ihriska pre 
najmenších turistov a rodiny s deťmi pri objekte SOS v Bard. Kúpeľoch, podľa stanoviska m.p. BAPOS Bardejov. 
Plnenie: Žiadateľ o súhlas na umiestnenie rekreačno-športovej zóny v Bardejovských Kúpeľoch  bol 29.6.2016 listom 
informovaný o schválení predmetnej žiadosti organmi mesta. 
 
X. Doplnenie uznesení mestského zastupiteľstva. 
Doplnenie uznesenia MsZ č.76/2015 zo dňa 19.11.2015. 
21. MUDr. Martina Buchalová, Kpt. Nálepku 4,  Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia  MsZ č.76/2015 zo dňa 19.11.2015, v prílohe č. 1, bod 
A.II.-2 a  to o :  parkovanie osobných motorových vozidiel pre pacientov počas trvania liečebných procedúr. 

(Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na svojom mimoriadnom zasadnutí  zo dňa 19.11.2015 uznesením  č. 76/2015, 
podľa prílohy č.1, bol schválený prenájom časti pozemku z parcely E KN 5479/1 a časti pozemku C KN 2221/3 spolu 
o výmere 41 m2 – novovytvorená parcela CKN 2129/4, na ulici kpt. Nálepku v k . ú. Bardejov, na dobu neurčitú, za nájomné 
vo výške  50%  z ceny platnej pre podnikateľské aktivity v okrsku 008 na prenájom pozemkov t.j. 1,28 €/m2 ročne, za 
účelom jednorazového vjazdu a výjazdu sanitných vozidiel k bezbariérovému  vstupu do ambulancie, ktorý je možný len zo 
strany chodníka). 
Plnenie: Dňa 22.8.2016 bola so žiadateľom uzatvorená nájomná zmluva č.  5/2016. 
 
Doplnenie uznesenia MsZ č. 8/2015 zo dňa 26.3.2015, príloha č. 1, bod A.V.-19. 
22. Odkúpenie pozemku pod  budovou ZUŠ M. Vileca na ul. Hurbanovej. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje doplnenie uznesenia MsZ č. 8/2015 zo dňa 26.3.2015, príloha č. 1, bod A.V.-
19, a to odkúpenie pozemku parc. E KN  779/2 vo výmere 208 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, do vlastníctva mesta 
od vlastníkov evidovaných na LV č. 11937 v k.ú. Bardejov, za cenu podľa znaleckého posudku č. 21/2016 vo výške 54,38 €. 
Finančné prostriedky v rozpočte mesta sú schválené. 
Vlastníci evidovaný na LV č. 11937: 
- Porubský Andrej, Slovenská 15, Bardejov, vlastník v podiele 2/10, 
- Gajdošová Mária r. Porubská, Pod Šibeňou horou 35, Bardejov, vlastníčka v podiele 2/10, 
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- Zápachová Anna r. Porubská, Nižný Tvarožec 39, 086 02  Gaboltov, vlastníčka v podiele 2/10, 
- Pavlovičová Viera r. Porubská, Moyzesova 8, Bardejov, vlastníčka v podiele 2/10, 
- Gajdošová Iveta r. Porubská, 091 01  Duplín 167, vlastníčka v podiele 2/10. 
Plnenie: K podpísaniu kúpnej zmluvy nedošlo zo strany predávajúcich z dôvodu nesúhlasu s kúpnou cenou 54,38 €. 
 
XI. Zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a následné zverenie do správy  Bardejovskému 
podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, Bardejov, od. 1.7.2016. 
23.  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta podľa zákona 
o účtovníctve a následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p. ul. Štefánikova 786, 
Bardejov od 1.7.2016, podľa následovného popisu: 
 
 
P. Č. 

 
DRUH, NÁZOV, POPIS 
 

 
ANALYTICKÉ 
ČLENENIE 

 

 
EVIDENČNÁ 
HODNOTA 

(€) 
1 Chodník  Ul. Mlynská pred Židovs. suburbiom 01 02 09 9 922,44 

2 
Rekonštrukcia križovatky Ul. Slovenská - Ul. Kúpeľná - Ul. 
Kacvinská - CSS  +  Koordinácia CSS križovatiek - Ul. Slovenská 
- Ul. Duklianska 

01 02 20 
01 02 22 
05 02 43 

168 511,56 

3 
Dobudovanie cestnej infraštruktúry Bardejov - Bardejovská Nová 
Ves Ul. Priemyselná - chodník  

01 02 76 144 677,12 

4 Modernizácia VO v meste Bardejov LED technológiou 02 02 20 533 103,00 

SPOLU  856 214,12 

 
Plnenie: Protokol je pripravený, po skompletizovaní príloh protokolu bude zaslaný na podpis m.p. BAPOS Bardejov. 
 
XII. Zaradenie ukončenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy Mestskej polícii 
Bardejov.   
24. Odúčtovanie stavby „Revitalizácia CMZ mesta Bardejov – realizácia kamerových rozvodov v Parku pri Bazilike 
Minor“.  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „Revitalizácia CMZ mesta Bardejov – 
realizácia kamerových rozvodov v Parku pri Bazilike Minor“,  do majetku mesta podľa zákona o účtovníctve a následné 
zverenie do správy Mestskej polícii v Bardejove.   
Vlastné zdroje:                                                                                
-  kamerové rozvody :                                                                                 1 378,08  €                                                       
Plnenie: Investičná akcia „Revitalizácia CMZ mesta Bardejov – realizácia kamerových rozvodov v Parku pri Bazilike 
Minor“, bola protokolom č. 05/2016 zaradená do majetku mesta. Podpísaný protokol bol zaslaný dňa 12.07.2016 
budúcemu správcovi a to Mestskej polícii Bardejov.                                                    
 
XIII. Zaradenie ukon čenej investičnej akcie do majetku mesta a následné zverenie do správy ZŠ Komenského 23, 
Bardejov.   
25. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje zaradenie ukončenej investičnej akcie „Viacú čelové ihrisko – ZŠ 
Komenského 23, Bardejov“ s umelým trávnikom a s mantinelovým systémom na základe Darovacej zmluvy č. Na-159-
2015 Nadácie Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 37  Bratislava zo dňa 28.10.2015, do majetku mesta podľa zákona 
o účtovníctve a následné zverenie do ZŠ Komenského 23, Bardejov k 01.07.2016. 
Použité finančné prostriedky: 
Zdroj: Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 48, 832 37  Bratislava 
- Protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis vykonaných prác zo dňa 1.12.2015  
  a zmluva č. Na-159-2015 .......................................................... 47.990,35 € 
Plnenie: Protokol je pripravený, po skompletizovaní príloh protokolu bude zaslaný na podpis ZŠ Komenského 23, 
Bardejov. 
  
XIV. Predaj rozpracovanej investície  - projektovej dokumentácie v účtovnej  evidencii    Mesta Bardejov 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., Banská Štiavnica. 
26. Predaj rozpracovanej investície (projektové dokumentácie, ...) v účtovnej evidencii Mesta Bardejov Slovenskému 
vodohospodárskemu podniku, š.p., Banská Štiavnica: 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj rozpracovanej investície - projektové dokumentácie na stavbu 
„Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa“  v účtovnej evidencii Mesta Bardejov Slovenskému 
vodohospodárskemu podniku, š.p., Banská Štiavnica, za minimálnu cenu 1 € (eura) za každú PD, spolu 4 €.  

Oddelenie ŽP predložilo návrh na odpredaj PD  s textom : Vieme, že voda je nevyspytateľný živel. Za krátky 
okamih dokáže spôsobiť škody katastrofálnych rozmerov. Bojovať s ňou je niekedy nemožné. Napriek tomu sme presvedčení 
o tom, že našou povinnosťou je pokúsiť sa vykonať také opatrenia, ktoré dokážu jej vyčíňaniu zabrániť, alebo aspoň predísť 
rozsiahlejším škodám. 
 Preto Mesto Bardejov, na základe opakujúcich sa povodní a tým zhoršujúceho sa stavu v oblasti ochrany pred 
povodňami, iniciovalo prípravu systému budovania protipovodňových opatrení (stavieb, ...). Za týmto účelom sa medzi 
Mestom Bardejov a Slovenským vodohospodárskym podnikom , š.p., uskutočnilo niekoľko rokovaní. Na týchto rokovaniach 
bolo dohodnuté, že predprojektovú a projektovú prípravu na stavbu „Bardejov – ochrana pred povodňami na rieke Topľa“ 
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zabezpečí Mesto Bardejov a realizáciu tejto stavby zabezpečí, podľa možností oprávnenia čerpania finančných prostriedkov 
z očakávaných výziev na granty, buď Mesto Bardejov alebo  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. (SVP). 
 Vzhľadom na vyššie uvedené vznikli Mestu Bardejov, na zabezpečenie predprojektovej a projektovej prípravy tejto 
stavby, náklady vo výške 147 174,99 € (PD/Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa I. a II. etapa - 46 174,02 € a 
PD/Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa III. etapa – 1 465,08 €  – ako podklady pre spracovanie ďalších 
stupňov PD; PD/819 50 Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa – 68 199,82 €; PD – Oroszova lávka, protipovod. 
ochrana – 31 336,07 €, kde PD III. etapa sa týka úpravy brehu od zaústenia Šibskej vody do Tople smerom na B.N. Ves – 
cca. 273 m a ostatné PD sa týkajú úseku medzi mostom smerom na Mokroluh – pri bývalom Poľnohospodárskom družstve 
a mostom smerom na sídlisko Vinbarg – pri V. ZŠ Pod Vinbargom).   

Keďže Mesto Bardejov, na základe zverejnených výziev, sa nemohlo uchádzať o nenávratné finančné prostriedky 
z grantov na hore uvedenú stavbu (len SVP), navrhli sme písomnou formou vysporiadanie rozpracovanej investície 
(projektové dokumentácie, ...) v účtovnej evidencii Mesta Bardejov Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p., 
Banská Štiavnica, v plnej výške (147 174,99 €).  
 Na základe odpovede od SVP, na tento náš prvotný návrh, týkajúcej sa nemožnosti čerpania oprávnených 
finančných výdavkov  na projektové dokumentácie a finančnej situácie, ktorá im neumožňuje preplatenie všetkých našich 
nákladov na projektové práce,  navrhujeme osloviť SVP opätovným upraveným návrhom v predmetnej veci  na    
vysporiadanie rozpracovanej investície (projektové dokumentácie, ...) v účtovnej evidencii Mesta Bardejov 
Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p. nasledovne: 
Predaj rozpracovanej investície (projektové dokumentácie, ...) v účtovnej evidencii Mesta Bardejov Slovenskému 
vodohospodárskemu podniku, š.p., Banská Štiavnica: 

1) PD/Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa I. a II. etapa za cenu 1 € (eura) 
2) PD/Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa III. etapa za cenu 1 € (eura) 
3) PD/819 50 Bardejov - ochrana pred povodňami na rieke Topľa za cenu 1 € (eura) 
4) PD – Oroszova lávka, protipovod. ochrana za cenu 1 € (eura) 

Spolu by to činilo 4 € (eura).  
Plnenie: Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva odovzdaný oddeleniu životného prostredia. Podľa vyjadrenia odd. 
životného prostredia MsÚ návrh kúpnej zmluvy zaslaný na pripomienkovanie a podpísanie SVP, š.p. Banská Štiavnica.  
 
B. Neschvaľuje. 
I. Predaj nehnuteľností. 
27. Ing. Milan Hriv ňak a Mária Hriv ňaková, Zlaté 11, 086 01 Rokytov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemkov pod budovami, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Bardejov  
v k.ú. Bardejov a to: 
- parc. C KN 3420/2 vo výmere 323 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, LV č. 6279, 
- parc. C KN 3420/3 vo výmere 95 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, LV č. 6279, 
- parc. C KN 3420/39 vo výmere 71 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, LV č. 6279, 
- parc. C KN 3420/67 vo výmere 522 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, LV č. 6279, 
z dôvodu neukončenia  súdneho sporu a pohľadávky mesta za nájom voči žiadateľovi. 
 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj spoluvlastníckeho podielu vo vlastníctve Mesta Bardejov v k.ú. 
Bardejov na pozemkoch a to:   
- parc. C KN 3420/4 evidovanej na LV č. 11569, 
- parc. C KN 3420/64 evidovanej na LV č. 11430, 
- parc. C KN 3420/14 evidovanej na LV č. 11569, 
- parc. C KN 3420/63 evidovanej na LV č. 11430, 
- parc. C KN 3420/71 evidovanej na LV č. 11431, 
z dôvodu neukončenia  súdneho sporu a pohľadávky mesta za nájom voči žiadateľovi. 
Plnenie: Listom zo dňa 29.6.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania mestského zastupiteľstva.  
 
28. Anna Mikluščaková, Slovenská 12, Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj časti pozemku z  parcely E KN 3538/8 (parc. C KN 1653/12) 
vo výmere 82 m2 evidovanej na LV č. 11832 v k.ú. Bardejov, na ul. Štefánikovej, z dôvodu možnej budúcej rekonštrukcie 
prístupovej komunikácie na ,,Starú hať.“ 
Plnenie: Listom zo dňa 27.6.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
29. Slavomír Fedoročko a manž. Lucia Fedoročková,  Komenského 557/10, Bardejov   
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 4262/7 vo výmere 14 m2, kultúra pozemku – 
ostatná plocha, evidovanej na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov do doby vypracovania projektovej dokumentácie na ul. 
Kutuzovovu v Bardejove. 
Plnenie: Listom zo dňa 29.6.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
30. Branislav Lazor, Ťačevská 43, Bardejov  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje  predaj časti pozemku z parc. C KN 12/1 a z parc. C KN 12/10 o celkovej 
výmere 32 m2, na ul. Dlhý rad v k.ú. Bardejov. 
V súčasnosti má žiadateľ predmetný pozemok od mesta prenajatý. 
Plnenie: Listom zo dňa 29.6.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania mestského zastupiteľstva. 
  
II. Prenájom nehnuteľností.  
31. TRONUS, s.r.o., Puškinova 499/11, Bardejov  
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Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje  prenájom časti pozemku z parc. E KN 2625/1, kultúra pozemku – lesný 
pozemok, na Bardejovskom Mihaľove, evidovaného na LV č. 16106 v k.ú. Bardejov, za účelom prevádzkovania občerstvenia 
predajného stánku.   
Plnenie: Listom zo dňa 29.6.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
III. Zníženie kúpnej ceny. 
32. ARTIN, spol. s r.o., Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove neschvaľuje  zníženie kúpnej ceny  stanovenej na základe znaleckého posudku č. 4/2016 
vo výške 53,46 € / 1 m2, na odkúpenie  pozemku parc. C KN 282/15 vo výmere 26 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, 
ktorý sa nachádza pod objektom Hotela ARTIN, ako aj odpustenie nákladov za vypracovanie znaleckého posudku. 
Plnenie: Listom zo dňa 27.6.2016 zaslané oznámenie o výsledku rokovania mestského zastupiteľstva. 
 
 

Príloha k plneniu uznesenia MsZ č. 30/2016 zo dňa 23.6.2016, príl. č. 1-b 
A. Schvaľuje. 
I. Výsledok obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na ul. Ľ. Štúra v k.ú. Bardejov. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje predaj pozemku – novovytvorenej parc. C KN 3697/10  vo výmere 282 m2, 
kultúra pozemku – ostatná plocha, na ul. Ľ. Štúra v k.ú. Bardejov,  víťazovi obchodnej verejnej súťaže Marošovi 
Kačmárovi a manž. Viere  Kačmárovej rod. Miháľovej, bytom Ľ. Štúra 2, 085 01  Bardejov, za kúpnu cenu 14,24 € / 1 
m2. 
Plnenie: Kúpna zmluva uzatvorená dňa  21.7.2016, kúpna cena zaplatená. Návrh na vklad vlastníckeho práva podaný na 
Okresný úrad, katastrálny odbor v Bardejove dňa 21.7.2016. 

 
 

 
Ing. Ján Mochnacký 

            vedúci oddelenia 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


