
 
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 9 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších  
predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný a hnuteľný majetok 
Mesta Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 
1. Prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku mesta  v k.ú. Komárov  na dobu určitú po 
dobu udržateľnosti projektu „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov“, za nájomné vo výške 1,00 € ročne. Výmera jednotlivých stavieb  v areáli kompostárne 
bude upresnená geometrickým plánom po vydaní kolaudačného rozhodnutia Obcou Komárov.  

Jedná sa o nasledovný majetok:  
 

a/ Areál „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“ - nehnuteľnosti 
zapísané na liste vlastníctva č. 283, parcely C KN č. 274/51 o výmere 1627 m2, kultúra pozemku – 
ostatná plocha, parc. C KN 278 o výmere 24120 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, v k.ú. 
Komárov, vrátane budovy vrátnice – súpisné číslo .....; dvoch biodomov s riadiacou jednotkou, troch 
skladovacích boxov, dozrievacej plochy, nádrži technologickej vody, komunikačných plôch, 
úžitkového vodovodu s vodojemom, kanalizáciou, sadovými úpravami a s oplotením areálu; 

b/ Technologické vybavenie „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov“ (ďalej len „kompostáreň“): 
- Mostová váha SCALEX 1001 
- Nesený prekopávač za traktor ST 250, VIN: 2016110131 
- Štiepkovač drevnej hmoty  NHS 180e, VIN: 8577 

 
c/ Špeciálne automobily na zber odpadov: 
- Zberové vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou, FAUN ROTOPRESS 520, podvozok 
Mercedes Benz Arocs 2532 6x2, VIN: WDB96402010322274, ŠPZ: BJ258CN 
- Zberové vozidlo s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou, FAUN ROTOPRESS 520, podvozok 
Mercedes Benz Arocs 2532 6x2, VIN: WDB96402010322275, ŠPZ: BJ480CN 
- Hákový kontajnerový nosič 6x4 IVECO STRALIS WAY AD260X46Z/P OFF-B364 6x4, VIN: 
WJME62RT90C3938, ŠPZ: BJ350CL 
- Čelný nakladač KRAMER 5075, VIN: 353000976, ŠPZ: BJ Z 176 
-Traktor ZETOR PROXIMA POWER AGRO 120, VIN: TKBUHV5SC74WS0054, ŠPZ: BJ923YE 
- Traktorový príves FLIEGL EDK 75 ULTRA, VIN: F58657, ŠPZ: BJ158YC 
- Miešací voz s hydraulickou rukou 15 m3 za traktor SEKO SAMURAI 5 500/150 GCT, VIN: 
01017543, ŠPZ: BJ156YC 

 
d/ Hákový kontajner 30 m3 – otvorený (KAB-30m3), hákový systém nakladania, výška háku 1570 mm, 
5 kusov; 

 
e/ Kontajnery plastové na BIO, typ 0004-5, farba hnedá, objem 120 lit., 3 000 ks. 
 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie 
prevádzky „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“ -  
kompostárne v k.ú. Komárov. 
 
Nájomca:  EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, Bardejov, IČO: 36 690 830 
 
 
 



 
 

 
 
 
Tento zámer prenájmu nehnuteľného a hnuteľného  majetku  Mesta Bardejov  sa zverejňuje 
dňa 12.6.2019. 
 
O prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta bude Mestské zastupiteľstvo 
v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2019. 
 
 
Kontakt:  
Bližšie informácie poskytne: 
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku 
JUDr. Potičný,  tel. 054/4862 141 
 
 
 
 
         MUDr. Boris Hanuščak 
               primátor mesta 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 
 
Zvesené dňa: 


