
 
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného 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 majetok – zriadenie 
bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa: 
 
1. Zriadenie bezodplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby „Obnova 
mestského opevnenia a jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov, južná časť“ – preložka 
NN káblových rozvodov. 
Mesto má uzatvorenú s Východoslovenskou distribučnou, a.s. Košice Zmluvu o uzavretí budúcej 
zmluvy o zriadení vecného bremena na umiestnenie elektro-energetického zariadenia a to podzemného 
elektrického zariadenia a jeho príslušenstva na mestských parcelách č.: C KN 2221/1, C KN 2221/2, C 
KN 2221/3, C KN 2218, C KN 1058/2. Jedná sa o preložku NN káblových rozvodov, ktoré sú uložené 
na Rhodyho ulici, kde sa realizujú stavebné práce na stavbe „Obnova mestského opevnenia a jeho 
zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov, južná časť - 1. etapa“. Pri prebiehajúcom archeologickom 
výskume sa zistila existencia doteraz neznámej stavebnej konštrukcie (spojovacieho mosta predbrány 
s barbakánom), ktorú Krajský pamiatkový úrad Prešov požaduje prezentovať v plnom rozsahu, čo má 
následok, že pôvodné trasovanie elektrických káblov sa musí zmeniť a posunúť na ďalšie susedné 
mestské parcely vedené pod parc. č.: C KN 767, C KN 768, C KN 769, C KN 772, C KN 773/1, C KN 
773/2, evidované na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov. 
  Z tohto dôvodu je potrebné uzatvoriť novú Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy na zriadenie 
vecného bremena na uvedených parcelách, podľa geometrického plánu po realizácii uloženia 
elektrických káblových rozvodov.  
 

 
 
 



 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je zriadenie 
bezodplatného vecného bremena v súvislosti s realizáciou stavby „Obnova mestského opevnenia a 
jeho zapojenia do infraštruktúry mesta Bardejov, južná časť“ – preložka NN káblových rozvodov. 
 
Budúci oprávnený z vecného bremena: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  
Košice, IČO: 36 599 361     
 
Zriadenie bezodplatného vecného bremena na majetku Mesta Bardejov sa zverejňuje dňom 24. 
novembra 2015. 
 
O zriadení  bezodplatného vecného bremena na časti pozemkov  z parc.: C KN 2221/1, C KN 2221/2,  
C KN 2221/3, C KN 2218, C KN 1058/2, C KN 767, C KN 768, C KN 769, C KN 772, C KN 773/1, 
C KN 773/2,  evidovaných na LV č. 6279 a na LV č. 15025  vo vlastníctve Mesta Bardejov v k.ú. 
Bardejov,  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na svojom zasadnutí dňa  10. decembra 
2015. 
 
 
Bližšie informácie poskytne: 
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku 
Ing. Mochnacký, Beňová, tel. 054/4862 141, 054/4862 142 
 
                                          

 

 

 

         MUDr. Boris Hanuščak 
               primátor mesta 
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