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Na rokovanie mimoriadneho 
mestského zastupiteľstva 
na deň 20.5.2021. 

 
Materiál č. 4 

  
     

Návrh nakladania s majetkom mesta. 

Na základe:    Návrh na uznesenie: 
Mimo plánu rokovania 
mestského 
zastupiteľstva.      

  Mestské zastupiteľstvo 
v Bardejove po prerokovaní 

 

   schvaľuje  
„Návrh nakladania s majetkom mesta“. 
 

  
    

Predkladá:    
Ing. Juraj Popjak, 
prednosta MsÚ 

  
  
  

    

Spracovateľ:    
JUDr. Vladimír Potičný,   
vedúci oddelenia správy 
majetku 
 

  
  
  

    

Spravodajca:    
JUDr. Vladimír Potičný, 
vedúci oddelenia správy 
majetku 

  
  
  

    

Prerokované:    
- na zasadnutí komisie správy majetku MsZ dňa 13.4.2021, 11.5.2021, 
- na zasadnutí mestskej rady dňa 29.4.2021 

       

Prizvať:       
 

       
 

V Bardejove 17.5.2021       



A. Schvaľuje. 
I. Zverenie ukončenej investičnej akcie  do správy Základnej škole Bartolomeja Krpelca 
Bardejov, Tarasa Ševčenka 3, 085 55 Bardejov. 
 
1. Ukončená investičná akcia „Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových 
kompetencií žiakov“. 
Mestský úrad - oddelenie školstva a športu Bardejov požiadalo o zverenie ukončenej investičnej akcie 
a  nadobudnutého majetku v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia odborných učební 
s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov“ do správy ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa 
Ševčenku 3, 085 01  Bardejov.  
 
Financovanie projektu bolo realizované : 

 Účel použitia Suma v € 
1. Stavebné práce (Faktúra č. 1064/2020)                  18 408,- 
2. Nábytok (Faktúra č. 1044/2020) 17 840,81 
3. Didaktické pomôcky (Faktúra č. 1472/2020) 37 383,89 
4. Technické a technologické vybavenie- IKT  

(Faktúra č. 1706/2020) 
23 063,59 

Spolu 96 696,29 
 

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva odporúča ukončenú investičnú akciu 
„Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov“ zveriť do 
správy ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenku 3, 085 01  Bardejov.  
 
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje  zverenie ukončenej investičnej 
akcie „Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov“  do 
správy ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenku 3, 085 01  Bardejov.  
 
II. Zverenie ukončenej investičnej akcie do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov,  
IČO: 36 476 633. 
 
2. Ukončená investičná stavba: „Úpravy vnútorných priestorov budovy Okresného úradu Barde-
jov“ - dopl ňujúce práce. 
MsÚ – oddelenie výstavby požiadalo o zverenie ukončenej stavby „Úpravy vnútorných priestorov bu-
dovy Okresného úradu Bardejov“ - doplňujúce práce, do užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bar-
dejov. 
Odúčtovanie stavby: 
Vlastné zdroje:                                                                                            
Stavebné náklady:                                                                               88 542,29  € 

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva odporúča ukončenú investičnú akciu zveriť 
do užívania spoločnosti  BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, Bardejov, IČO: 36 476 633. 
 
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje  zverenie ukončenej investičnej 
akcie „Úpravy vnútorných priestorov budovy Okresného úradu Bardejov“ - doplňujúce práce, do 
užívania spoločnosti BARDBYT, s.r.o., Bardejov. 
 
III. Zverenie ukončenej investičnej akcie do správy Základnej škole, Nám. arm. gen. L. 
Svobodu 16, Bardejov. 
 
3. Ukončená investičná stavba: „Stavebné úpravy priestorov plavárne ZŠ Vinbarg - doplňujúce 
práce“. 
MsÚ – oddelenie výstavby požiadalo o zverenie ukončenej stavby „Stavebné úpravy priestorov 
plavárne ZŠ Vinbarg“ - doplňujúce práce, do správy Základnej škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, 
Bardejov. 



Odúčtovanie stavby:  
Vlastné zdroje:                                                                                            
Stavebné náklady:                                                                                60 000,00  € 

Komisia správy majetku mestského zastupiteľstva odporúča ukončenú investičnú akciu zveriť 
do správy Základnej škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov. 
 
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje  zverenie ukončenej investičnej 
akcie „Stavebné úpravy priestorov plavárne ZŠ Vinbarg“ - doplňujúce práce, do správy Základnej 
škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov. 

 


