
 

 

Na rokovanie MsZ                  Materiál č. :  

dňa 25. 05. 2017 

 

NÁVRH NÁJMU NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA 

 
 
 
Na základe:                                                      Návrh na uznesenie:   
plánu zasadnutí                                                 MsZ po prerokovaní s ch v a ľ u j e 
                                                                          prenájom SKATE PARKU OZ Bardejov 
                                                                          skate crew na dobu neurčitú za znížené 
                                                                          nájomné  1,00 €/rok podľa čl. 7, ods. 4   
                                                                          Zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom                                                                                               
Predkladá :                                                      mesta 3/5 väčšinou prítomných poslancov. 
Marián Novický                                                      
riaditeľ m.p. BAPOS                                          
    
                                                                                                          
 
Spracoval: 
Marián Novický  
Ing. Miroslav Šinaľ 
Peter Cingeľ 
 
 
Spravodajca:  
Marián Novický, 
riaditeľ m.p. BAPOS 
 
Prerokované: 
V komisii správy majetku MsZ 
V MsR 
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Dôvodová správa k Návrhu nájmu nehnuteľného majetku mesta 
 

 1. Občianské združenie Bardejov skate crew 
 
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov obdŕžal od Občianskeho 

združenia Bardejov skate crew, A. Svianteka 27, 085 01 Bardejov žiadosť o prenájom 
nehnuteľného majetku Mesta Bardejov – SKATE PARKU umiestneného v areáli Základnej 
školy Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenku 3, 085 55 Bardejov za účelom organizovania 
súťaží a umelecko – kultúrnych podujatí.  

Žiadateľ chce motivovať deti a mládež ku skateboardingu, dlhodobo sa systematicky 
venovať príprave mládeže a tým vytvoriť priestor pre vznik športového klubu, ktorý by dával 
možnosť pre plnohodnotný tréningový proces a požiadal o dotáciu na doplnenie športového 
zariadenia, kde je povinný preukázať legitímny vzťah k predmetnému objektu.  

Zároveň chce žiadateľ v súlade s požiadavkami členov Občianskeho združenia Bardejov 
skate crew upraviť súčasnú dobu riadnej prevádzky športového zariadenia jej predĺžením do 
neskorších večerných hodín. 

Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov navrhuje prenajať 
predmetné športové zariadenie žiadateľovi Občianske združenie Bardejov skate crew, A. 
Svianteka 27, 085 01 Bardejov na dobu neurčitú ( v nájomnej zmluve bude ako dôvod 
vypovedania zmluvy začiatok II. etapy výstavby skateparku )  za symbolické nájomné 1,00 € 
bez DPH ročne ( v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta čl. 7, ods. 4  - 
nájom majetku mesta, najmä ak ide o charitatívne, humanitárne, športové účely a podujatia, 
alebo iné verejnoprospešné účely za zníženú odplatu, ktorú schválilo MsZ je možný 
a schvaľuje ho MsZ 3/5 väčšinou prítomných poslancov). 

Tento nájom nehnuteľného majetku mesta bol prerokovaný v komisii správy majetku 
dňa 09. 02. 2017, ktorá odporučila nájom schváliť. 
 

Správca: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov 
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( Tento materiál  obsahuje hlavičku a 1 očíslovanú stranu ) 


