
 
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 „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Bardejov“,  realizovaného v 
rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z 
Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky (ďalej len „projekt“) nasledovný majetok: 

a) Technologické vybavenie „Regionálneho centra zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov“ 
(ďalej len „kompostáreň“): 

- Hygienizačný kontajner CSC 30 m3, 
b) Kontajnery plastové na BIO, farba hnedá, objem 660 litrov, 105 ks, 
c) Kontajnery plastové na BIO, farba hnedá, objem 240 litrov, 110 ks. 

 
Účelom  je: 
- prevádzkovanie vyššie uvedeného majetku  v súlade s projektom „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa klímy 
v meste Bardejov“ - Odpadové hospodárstvo, 
- zabezpečenie zhodnocovania biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- vykonávať všetky činnosti súvisiace so manipuláciou a zberom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
(ďalej len „BIO“) od obyvateľov v komunálnej bytovej zástavbe mesta do kompostárne na základe pokynov 
mesta, 
- vykonávať všetky činnosti súvisiace s výrobou kompostu, uskladňovaním vyrobeného kompostu, 
zabezpečením zhodnotenia alebo zneškodnenia vytriedených zložiek z BIO prevzatých v kompostárni v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi.  

Prevádzkovaním sa rozumie poskytovanie služieb prostredníctvom zberu biologicky rozložiteľných 
kuchynských odpadov a ich spracovanie prostredníctvom zvereného majetku pre potreby mesta za odplatu, ktorú 
budú tvoriť náklady spojené s prevádzkovaním tohto majetku, t.j. len skutočné náklady, najmä nevyhnutné 
preukázateľné náklady na pohonné hmoty, mzdové náklady vodičov, závozníkov a odvody, náklady na opravu 
a údržbu, periodické kontroly vozidiel, vrátane poistenia majetku zverejneného do správy.  

 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa, podľa komisie správy majetku MsZ je skvalitnenie zberu 
biologicky rozložiteľných odpadov v meste Bardejov, zníženie množstva odpadu na skládke a negatívnych 
vplyvov na životné prostredie.  
 
Nájomca:  EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, Bardejov, IČO: 36 690 830 
 

 
 



 
Tento zámer prenájmu nehnuteľného a hnuteľného  majetku  Mesta Bardejov  sa zverejňuje dňa 
9.6.2022. 
 
O prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 
rokovať na svojom zasadnutí dňa 23.6.2022. 
 
 
Kontakt:  
Bližšie informácie poskytne: 
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku 
JUDr. Potičný,  tel. 054/4862 141 
 
 
 
 
         MUDr. Boris Hanuščak 
               primátor mesta 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 
 
Zvesené dňa: 
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