
MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 75/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

A/ schvaľuje
1. Nájom nehnuteľného majetku mesta podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



Príloha č. 1 uznesenia MsZ v Bardejove č. 75/2015 – M zo dňa 19. 11. 2015 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  

 

A/ schvaľuje  
 

1. Nájom nehnuteľného majetku mesta takto: 
 

 

Správca: Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik Bardejov 

 

P. 

č. 

Typ  

nájom ,         
podnájom  

Lokalita 
Celková 
výmera 

Cena v € 
rok 

Nájomca 
Účel 

nájmu 

Doba 

nájmu 

1. Nájom 

Krytá 
plaváreň ul. 
Wolkerova 

Bardejov 

1 277,00 

m
2
 

7 979,00 

BARDTERM  

s.r.o. 

Bardejov 

Prevádzko-

vanie krytej 

plavárne 

Na dobu 

určitú 10 
rokov  

od 1. 1. 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MUDr. Boris Hanuščak 

           primátor mesta 



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 76/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta

A/ schvaľuje
1. Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:

A. I. predaj nehnuteľností pod bodom 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
A. II.  prenájom nehnuteľností pod bodom 2 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
A. III. doplnenie uznesenia MsZ pod bodom 3 po schválení finančných
prostriedkov v rozpočte mesta,
A. IV. úpravu nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS
Bardejovské Kúpele pod bodom 4,
A. V. súhlasí s vytvorením vjazdu do areálu f. Polbard SK, s. r. o., Bardejov,
pod bodom 5,
A. VI. súhlasí s realizáciou pozemkových úprav v kat. území Bardejov,
Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka, pod bodom 6
A. VII. súhlasí súhlasí s umiestnením inžinierskych sietí do pozemku vo
vlastníctve mesta, pod bodom 7,
A. VIII. zverenie majetku mesta do správy Bardejovskému podniku služieb
Bapos, m. p., Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, pod bodom 8,
A. IX. odovzdanie, prevzatie a zaradenie rekonštrukcie mestského majetku -
HPP do správy Bardejovskému podniku služieb, Bapos, m. p. Bardejov,
Štefánikova 786, Bardejov, pod bodom 9.



B/ neschvaľuje
1. Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:

B. I. - predaj nehnuteľností pod bodom 10,
B. II. - odkúpenie spoluvlastníckeho podielu do vlastníctva mesta - využitie
predkupného práva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, pod
bodom 11,
B. III. - udeliť súhlas na umiestnenie elektrickej NN prípojky k rodinnému
domu do pozemku vo vlastníctve mesta pod bodom 12.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta
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Príloha č. 1 k uzneseniu  č. 76/2015  z mimoriadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva  dňa  
19.11.2015. 

 

A. Schvaľuje. 

I. Predaj nehnuteľnosti. 
 

1. Bardejovské Kúpele a.s., 086 31  Bardejovské Kúpele 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje  predaj  pozemku  parc. C KN 4125 vo výmere 522 m2, 
kultúra pozemku – zastavaná plocha, pozemku  novovytvorenej parc. C KN 4254/21 vo výmere 2478 
m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, v k.ú. Bardejov  pod  miestnou komunikáciou, za kúpnu 
cenu 1 € so záväzkom dodržať účel využitia ako pešia zóna. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 8/e, podľa Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta, čl. 4,  ods. 10/e ,  sa jedná o prevod majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, 
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec 
povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prevodu mestským zastupiteľstvom na 
svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 
celej tejto doby. 

Dôvodom  prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je 
zriadenie pešej zóny pre kúpeľných návštevníkov. 

Tento zámer prevodu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený dňa  
3.11. 2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské novosti  v 
46. týždni. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento  prevod  schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

II. Prenájom nehnuteľnosti. 
 

2. MUDr. Martina Buchalová,  Kpt. Nálepku 4, Bardejov  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje  prenájom časti pozemku z parc. E KN 5479/1 a časti 
pozemku z parc. C KN 2221/3, spolu vo výmere  41 m2 – novovytvorená parc. C KN 2129/4,  na ul. 
kpt. Nálepku v k.ú. Bardejov,  na dobu neurčitú, za nájomné vo výške  50 % z ceny platnej pre 

podnikateľské aktivity v okrsku 008 na prenájom pozemkov ( 2,56 € - 77 Sk/ 1 m2), t.j. 1,28 € / 1 m2 

ročne, za účelom  jednorázového vjazdu a výjazdu sanitných vozidiel k bezbariérovému vstupu do 
ambulancie, ktorý je možný len zo strany chodníka.V prípade porušenia podmienok schválených 
v mestskom zastupiteľstve a v zmluve, odporúča následne odstúpiť od zmluvy. 

Stanovisko odd. ŽP MsÚ Bardejov zo dňa 16.6.2014: Mesto Bardejov má spracovaný 
a Mestským zastupiteľstvom  Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). 
Podľa  ÚPN M Bardejov je zakreslená časť parcely CKN 2129/4 vytvorená z parcely C KN 2129/1 

v k.ú. Bardejove vedená ako plochy verejnej a izolačnej zelene s prístupmi k jestvujúcim objektom. 
Parcela sa nachádza v tesnej blízkosti okružnej križovatky, preto neodporúčame odpredaj parcely. 

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov,  bol  zverejnený dňa  10. 
júna 2014 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke, v tlači Bardejovské novosti  v 25. týždni. 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove vypustilo tento bod zo svojho rokovania dňa 26.6.2014. 
Stanovisko Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove, okresného 

dopravného inšpektorátu, Partizánska 42, 085 03  Bardejov zo dňa 15.7.2014: Okresný dopravný 
inšpektorát OR PZ v Bardejove obdržal žiadosť MUDr. Martiny Buchalovej, J. Grešáka 9, Bardejov, 
s návrhom o odsúhlasenie návrhu parkovacieho miesta s vyhradeným státím pre osobu so zdravotným 
postihnutím na ul. kpt. Nálepku v Bardejove, podľa predloženej dokumentácie. 
 Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky Okresný dopravný inšpektorát OR PZ 
v Bardejove súhlasí s predloženým návrhom dopravného značenia za dodržania nasledovných 
podmienok: 

- v mieste navrhovaného vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím, 
o rozmeroch 3,5 m x 5,0 m bude existujúce plynofikačné zariadenie premiestnené do vhodného miesta 
tak, aby netvorilo prekážku v danom mieste, 

- parkovacie miesto bude umiestnené min. 0,5 m za existujúcim priechodom pre chodcov, 



2 

 

- vyhradené parkovacie miesto  bude vyznačené vodorovným dopravným značením V 10c. Parkovacie 

miesto s pozdĺžnym státím a piktogramom uvedeným na dodatkovej tabuľke E 15 Dodatková tabuľka 
na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným postihnutím, 
- organizácia dopravy navrhovaného parkovacieho miesta bude príjazdom z ul. kpt. Nálepku 
a výjazdom na ul. Šiancová, 
- dopravné značky budú umiestnené podľa zásad umiesťovania dopravného značenia, vyhotovené 
v zmysle STN 01 8020, v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ zo dňa 4.8.2014:  Mestský úrad – oddelenie 

podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne 
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v 
znení neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k predloženému návrhu. 

Podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9a, ods. 9/c,  podľa  Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta, čl. 7,  ods. 2/c, sa jedná o prenájom majetku obce z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, o ktorom mestské zastupiteľstvo rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov, 
pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený, zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec 
povinná zverejniť najmenej na 15 dní pred schvaľovaním prenájmu mestským zastupiteľstvom na 
svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 
celej tejto doby. 

Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je 

jednorázový vjazd a výjazd sanitných vozidiel k bezbariérovému vstupu do ambulancie, ktorý je 
možný len zo strany chodníka. 

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta v k.ú. Bardejov, bol zverejnený 
dňa  3.11. 2015 na vývesnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta, v tlači Bardejovské 
novosti  v 46. týždni. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove tento  prenájom  schválilo 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

 

III. Doplnenie uznesenia MsZ č. 34/2015 zo dňa 25.6.2015, príloha č. 1/a, bod  A.IX. – 24, ktorým 
bola schválená zmena uznesenia MsZ č. 8/2015 zo dňa 26.3.2015, príloha č. 1, v bode A.V.-20. 

 

3. Jozef  Dubovecký, Kurov 11, 086 04  Kružľov - odkúpenie bývalého rodinného domu na ul. 
Šiancova v k.ú. Bardejov  v súvislosti  s realizáciou obnovy mestského opevnenia a jeho 

zapojenia do infraštruktúry mesta. 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove schvaľuje  doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 
8/2015 zo dňa 26.3.2015, príloha č. 1, bod A.V.-20, a to odkúpenie rodinného domu č.s. 189 
postaveného na parc. C KN 766 a pozemkov parc. C KN 766 vo výmere 712 m2, kultúra pozemku – 

zastavaná plocha a nádvorie, a parc. C KN 765 vo výmere 767 m2, kultúra pozemku – záhrada, 
evidovaných na LV č. 538 v k.ú. Bardejov, od vlastníka: Jozefa Duboveckého, bytom Kurov 11, 086 

04  Kružlov, za kúpnu cenu  97.614 € po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Kúpna 
cena bude uhradená v splátkach  takto:  
- 1. splátka do 30.6.2016 – 32.538 € 

- 2. splátka do 30.6.2017 – 32.538 € 

- 3. splátka do 30.6.2018 – 32.538 €. 
 

 

IV. Úprava nájomného za prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bard. Kúpele. 
 

4. Spoločnosť Limone s.r.o., so sídlom Budovateľská 34, 080 01  Prešov 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove   schvaľuje pomerné zníženie nájomného vo výške 10 %  
mesačného nájmu, t.j. 21,- €, na obdobie od 1.8.2015 do 31.12.2015, za prenájom nebytových 
priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele. 

Táto spoločnosť má od 1.8.2015 s Mestom Bardejov uzatvorenú nájomnú zmluvu za účelom 
poskytovania služieb občerstvenia, predaja suvenírov a cukroviniek. O odpustenie nájmu požiadala 
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z dôvodov zriadenia elektrickej prípojky a zabezpečenia projektovej dokumentácie za účelom 
technického zhodnotenia prenajatých nebytových priestorov.   

 

V. Súhlas na vytvorenie vjazdu do areálu f. POLBARD SK, s.r.o., Priemyselná 1439, Bardejov. 
 

5. Spoločnosť POLBARD SK, s.r.o., Priemyselná 1439, Bardejov    
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  súhlasí so zriadením vjazdu do areálu f. POLBARD SK, s.r.o., ul. 

Priemyselná, v k.ú. Bardejov, na časti mestského pozemku parc. C KN 4257/1. 
Stanovisko oddelenia ŽP MsÚ Bardejov: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským 

zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov). Podľa tejto 
ÚPD  je zakreslené  územie určené na ÚZEMIE DROBNEJ KOMUNÁLNEJ VÝROBY , 
VÝROBNÝCH SLUŽIEB, STAVEBNÍCTVA, DISTRIBÚCIE A SKLADOV 

a.) ú z e m i e    s l ú ž i : 
- pre živnostenské a remeselnícke aktivity, remeselné služby, ktoré výraznejšie neohrozujú 

kvalitu životného prostredia 

b.)  n a    ú z e m í    j e   p r í s t u p n é   u m i e s t ň o v a ť :  
- objekty pre živnosti, podnikateľské a remeselné aktivity 

- maloobchodná činnosť a služby 

- servisné a distribučné služby, opravárenská činnosť 

- byty majiteľov zariadení 
- záhradníctva 

- garáže mechanizmov 

- obchodné a administratívne zariadenia a maloobchodné činnosti a služby 

c.) ostatné funkcie / činnosti sú neprípustne  
Prístup ku prevádzkovým priestorom v tomto území má byť z cesty III/556005 

Stanovisko oddelenia  PČ MsÚ : MsÚ – oddelenie podnikateľských činností v Bardejove 

zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle zákona 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, dáva 
následné stanovisko:  Povolenie na zriadenie vjazdu z cesty III. triedy môže vydať iba príslušný cestný 
správny orgán. Príslušným cestným správnym orgánom pre cesty III. triedy je Okresný úrad Bardejov, 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Z vyššie uvedeného dôvodu je stanovisko 
oddelenia podnikateľských činností k zriadeniu vjazdu na cestu III. triedy bezpredmetné. 
 

VI. Súhlas s realizáciou  pozemkových úprav v katastrálnom území  Bardejov, Bardejovská 
Nová Ves, Dlhá Lúka. 

 

6. Okresný úrad Bardejov, pozemkový a lesný odbor, Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  súhlasí s vykonaním projektov pozemkových úprav v k.ú. 
Bardejov, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka. 

 Podľa § 7 ods. 2 písm. c/  zák. č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, záujem 
vlastníkov je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery 
pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav. V prípade katastrálneho územia Bardejov 
záujem o realizáciu pozemkových úprav prejavilo 90,52 % vlastníkov z celkovej výmery pozemkov, 
v k.ú. Bardejovská Nová Ves je záujem vlastníkov 56,37 % z celkovej výmery pozemkov a v k.ú. 
Dlhá Lúka preukázalo záujem o realizáciu pozemkových úprav 87 % vlastníkov z celkovej výmery 
pozemkov. 

  

VII. Súhlas na umiestnenie inžinierskych sietí do pozemku vo vlastníctve mesta. 

 

7. Jozef Fertaľ,  L. Novomeského 2, Bardejov 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  súhlasí s umiestnením  inžinierskych sietí do pozemkov vo 

vlastníctve mesta a to  parc. C KN 3697/9, parc. C KN 3698/1 a parc. E KN 5666/6 na ul. Tehelná, 
v k.ú. Bardejov. 

Stanovisko odd. výstavby MsÚ:  Na základe Vašej žiadosti o stanovisko k súhlasu na 
vybudovanie a umiestnenie inžinierskych sietí do prístupovej komunikácie pre horeuvedených 
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žiadateľov do parc. C KN 3697/9 a C KN 3698/1 (Mesto Bardejov) Vám oznamujeme, že nemáme 
pripomienky k uloženiu podzemných vedení do prístupovej komunikácie. 

Stanovisko odd. podnikateľskej činnosti MsÚ:  Mestský úrad – oddelenie podnikateľských 
činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne a účelové 
komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov, nemá zásadné pripomienky k umiestneniu inžinierskych sietí do 
mestskýchpozemkov parc. C KN 3697/9 a C KN 3698/1 v k.ú. Bardejov. 

Stanovisko oddelenia ŽP  MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským 
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný 
k 31.12.2014. Podľa ÚPN M Bardejov  je zakreslené územie pre uloženie IS vedené v plochách pre  

ÚZEMIE ČISTÉHO BÝVANIA  NÍZKOPODLAŽNÉ 

a.) Ú z e m i e   s l ú ž i : 
- výlučne pre bývanie 

b.) n a  ú z e m í   j e  p r í p u s t n é  u m i e s t ň o v a ť : 
- rodinné domy vo voľnej alebo skupinovej zástavbe s pomocnými objektami domového 

príslušenstva 

- maloobchodné a stravovacie zariadenia rodinného typu, slúžiace pre bývanie 
penziónového charakteru s neverejným stravovaním, 

- nenáročné športové zariadenia, slúžiace pre obsluhu tohoto územia, 
- nerušiace živnostenské prevádzky, pokiaľ nie sú remeselného charakteru 

c.) – ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné. 
V tomto území je možné umiestňovať obslužné funkcie územia – komunikácie, inžinierske 

siete a pod. 

 ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do r. 2025.  
 

VIII. Zverenie majetku mesta do správy Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., 
Štefánikova 786, 085 88  Bardejov. 
     

8. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje zaradenie hnuteľného majetku  do majetku mesta 
podľa zákona o účtovníctve a následné zverenie  do správy Bardejovskému podniku služieb 
BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 88  Bardejov. 

- Elektrocentrála EC-6 kVA, ev. č. 296-07-75 

 voľ.PR (SEMaI-67-21/2015) 

- Elektrocentrála EC-15 kVA, ev. č. 144-90-02 

 voľ. PR (SEMaI-67-21/2015) 

- Elektrocentrála EC-1kVA, voľ.  ev. č. 204970, 
 (SEMaI-34-7/2014) 

- Pluh snehový šípový/SSP–1000,   ev. číslo 021 

 (SEMaI-34-25/2014). 

Obstarávacia cena daru je 4.232,22 €. 
 

IX. Odovzdanie, prevzatie a zaradenie rekonštrukcie mestského majetku – HPP do správy   
Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 88  Bardejov. 

 

9. Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  schvaľuje odovzdanie, prevzatie a zaradenie rekonštrukcie 
mestského  majetku – Hnedého priemyselného parku Bardejov, č.s. 1379, do správy 
Bardejovskému podniku služieb BAPOS, m.p., Štefánikova 786, 085 88  Bardejov v súlade so 
zákonom o účtovníctve, od 1.12.2015. 
Náklady celkom  ......................................................................   8 969 318,21  €                                                           
Pozemky .................................................................................      - 148 348,17  € 

Obstaravacia cena ..................................................................  -1 599 341,63  € 

Suma precenenia :                                                                      7 221 628,41  € 
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B. Neschvaľuje. 

I. Predaj nehnuteľností. 
 

10. Daniel Gonos, Breznica 37, 091 01  Stropkov 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  neschvaľuje predaj pozemku parc. C KN 3927/3  vo výmere 297 
m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, evidovaného na LV č. 11832  v k.ú. Bardejov, ktorý sa 
nachádza v Bardejovských Kúpeľoch v blízkosti objektu ORLIK. 

Stanovisko oddelenia ŽP  MsÚ: Mesto Bardejov má spracovaný a Mestským 
zastupiteľstvom Bardejov schválený Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) aktualizovaný 
k 31.12.2014. Podľa  ÚPN M Bardejov a ÚPNZ KM Bardejovské Kúpele je zakreslená parcela C KN 
3927/3 v k.ú. Bardejov určená na  
ÚZEMIE  VEREJNEJ  ZELENE 

d.) Ú z e m i e   s l ú ž i : 
- pre umiestnenie upravených verejných parkových plôch a parkovo upravených 

priestranstiev 

e.) n a  ú z e m í   j e  p r í p u s t n é  u m i e s t ň o v a ť : 
- parky a ostatnú upravovanú zeleň, určenú pre verejnosť, 
- doplňujúce objekty pre údržbu a technické vybavenie, 
- rozsahovo  menšie a nenáročné rekreačné, športové a kultúrno-spoločenské zariadenia pri 

zachovaní minimálne 90 % funkčnej plochy pre zeleň, 
- rehabilitačno-rekreačné zariadenia prírodného charakteru, 

f.) ostatné funkcie / činnosti sú neprípustné. 
ÚPM Bardejov bol schválený MsZ Bardejov dňa 13.9.2007 s výhľadom do r. 2025. 

Stanovisko odd.  podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov: Mestský úrad – oddelenie 

podnikateľských činností v Bardejove zabezpečujúce výkon cestného správneho orgánu pre miestne 
a účelové komunikácie v zmysle zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) 
v znení neskorších predpisov, neodporúča odpredaj mestského pozemku parc. C KN 3927/3 v k.ú. 
Bardejov z toho dôvodu, že cez uvedenú parcelu je riešený prístup k jednotlivým nehnuteľnostiam. 
 

II. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu do vlastníctva mesta – využitie predkupného práva 
v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
 

11. Milan Cimbaľák - CM, Bezručova 543, 085 01  Bardejov  
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  neschvaľuje  odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 1/40 na parc. 

C KN 3800/27 vo výmere 715 m2, v k.ú. Bardejov, do vlastníctva mesta, za kúpnu cenu 4.800 €. 
 

III. Súhlas na umiestnenie elektrickej NN prípojky k rodinnému domu. 
 

12. Renáta Knapík, rod. Bľandová, bytom Ťačevská 6, Bardejov 

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove  nesúhlasí s umiestnením  elektrickej NN prípojky do pozemku C 
KN  99/7, vo vlastníctve Mesta Bardejov, pre budúcu výstavbu rodinného domu na parcele C KN 

99/43 evidovanej na LV č. 1398 v k.ú. Bardejovská Nová Ves. 
Stanovisko odd. podnikateľských činnosti MsÚ: Nesúhlasí s individuálnym riešením 

žiadateľky. Realizácia NN prípojky na pozemku parc. C KN 99/7 musí byť v súlade s PD, ktorú má 
spracovanú oddelenie výstavby MsÚ.    
 Stanovisko odd. výstavby MsÚ: Na základe žiadosti Renáty Knapik o uloženie ELI NN 

prípojky k rodinnému domu do parcely C KN 99/7 vo vlastníctve Mesta Bardejov, Vám dávame 
nasledovne stanovisko: 

 Mesto Bardejov, oddelenie výstavby dalo v roku 2014 spracovať projektovú dokumentáciu „ 
Mestská komunikácia v k. ú. Bardejovská Nová Ves „ na   parcelách C KN 99/7, 46/12, 1655/54. 
Uvedený projekt rieši výstavbu miestnej komunikácie k plánovaným rodinným domom s napojením 
na Dubovú ulicu. Navrhovaná komunikácia má šírkové usporiadanie komunikácie 3,0 m 
a pravostranný chodník šírky 1,5 m. V navrhovanom chodníku je uvažované s umiestnením 
inžinierskych sietí. Súčasťou stavby je realizácia verejného osvetlenia novými oceľovými stožiarmi 
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osadenými na kraj novej cesty , so samostatným betónovým základom. Z uvedeného dôvodu  
neodporúčame  dávať súhlasy vlastníkom parciel v uvedenej lokalite k uloženiu káblov NN 
prípojok do parcely C KN 99/7.  V uvedenej lokalite je uvažovaná a čiastočne už realizovaná 
výstavba novej IBV – 24 rodinných domov a NN prípojky k jednotlivým domom majú byť riešené 
komplexne pre celú IBV. Odporúčame vlastníkom pozemkov riešiť spracovanie projektovej 
dokumentácie pre celú lokalitu, ktorú si nechajú odsúhlasiť na Východoslovenskej distribučnej a.s.. 
V opačnom prípade môže dôjsť k situácii, že pri realizácii stavby miestnej komunikácie sa budú 
nachádzať v parcele C KN 99/7 NN prípojky, ktorých prekládka zvýši náklady na realizáciu stavby. 
Pri spracovaní projektovej dokumentácie je potrebné  akceptovať a zosúladiť PD napájania ELI na 
rodinné domy so spracovanou dokumentáciou na mestskú komunikáciu a verejné osvetlenie. Na 
uvedenú komunikáciu bolo toho času zahájené stavebné konanie na umiestnenie stavby. 
 

 

 

 

 

MUDr. Boris Hanuščak 

                primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 77/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2015

A/ schvaľuje
1. IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových

organizácií na rok 2015 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta





MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 78/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Návrh na zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015 spol. Bardterm,
s. r. o.

A/ schvaľuje
1. Zmenu rozpočtu a plánu investičných akcií na rok 2015 obchodnej spoločnosti

Bardterm, s. r. o. podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta







MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 79/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 80/2008 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

A/ schvaľuje
1. Zmeny  a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 80/2008

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 80/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Návrh na schválenie a financovanie projektu "Rekonštrukcia vnútorných
priestorov MŠ Nábrežná 2, Bardejov na udržanie jej kapacity" na rok 2015

A/ schvaľuje
1. Zabezpečenie realizácie projektu "Rekonštrukcia  vnútorných priestorov MŠ

Nábrežná 2, Bardejov na udržanie jej kapacity" na rok 2015.

2. Kofinancovanie projektu vo výške 5 % z celkovej poskytnutej dotácie MŠVV
a Š SR, t. j. vo výške 1 500,00 € a ďalšie neoprávnené náklady spojené s jeho
rekonštrukciou.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 81/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 27/1996 o zóne s dopravným
obmedzením v meste Bardejov

A/ schvaľuje
1. Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 27/1996

o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 82/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Návrh zmeny a úplného znenia ÚPD - zadania pre spracovanie štúdie 23/2015

A/ súhlasí
1. So spracovaním urbanistickej štúdie na zmenu Územného plánu mesta

Bardejov (ÚPN M Bardejov):
a) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov požiadali MUDr. Andrej
Džupina a MUDr. Mária Džupinová, sv. Jakuba 20, 085 01 Bardejov na parcele
c. C KN 6523/2 a 6559 v k.ú. Bardejov,
Zmena má riešit' využitie územia na plochy sociálnej vybavenosti – plochy
zdravotníctva a plochy sociálnej starostlivosti. Štúdiu spracuje na vlastné
náklady,
b) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov  požiadala Diana Kanásová,
Záhradnícka 2, 951 07  Cechynce na parcelách c. C KN 1150/53, 1266/7 a
1148/1  v k.ú. Dlhá Lúka. Zmena má riešit' možnost' výstavby rodinných
domov, polyfunkcnej zástavby a športovísk. Štúdiu spracuje na vlastné náklady,
c) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov  požiadala Diana Kanásová,
Záhradnícka 2, 951 07  Cechynce na parcele c. C KN 3270/4  v k.ú. Bardejov
(za obchodným centrom na Duklianskej ul.). Zmena má riešit' možnost'
doplnenia polyfunkcnej zástavby k v súcasnosti navrhovaným športovískám.
Štúdiu spracuje na vlastné náklady,
d) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov z podnetu mesta. Zmena má
urcit' regulatívy pre možnost' dostavby v jestvujúcej zástavbe bývalej kotolne K
08 na Štefánikovej ul..   Štúdia bude spracovaná na náklady mesta,
e) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov mesta. Zmena má urcit'
regulatívy pre možnost' dostavby v jestvujúcej zástavbe objektu na parcele c. C
KN 29/3 (bývalé Komunálne služby/Bapos).  Štúdia bude spracovaná na
náklady mesta,
f) pre prehodnotenie zmeny ÚPN M Bardejov mesta. Zmena má urcit' plochy a
regulatívy pre možnost'
rozšírenia mestského cintorína. Štúdia bude spracovaná na náklady mesta.



A/ súhlasí
2. So začatím obstarávania a spracovania zmeny územnoplánovacích

dokumentácií mesta Bardejov podl'a bodu 1.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 83/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov - zmena č. 30 a návrh Všeobecne záväzn.
nar. Mesta BJ č. 160/2015

A/ berie na vedomie
1. Stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove  č.

j. OU-PO-OVBP1-2015/ 38869/97847 zo dňa  23.09.2015 podľa § 25 zákona č.
50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v
znení neskorších  predpisov.

2. Správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu zmeny územného plánu
mesta Bardejov - zmena č. 30.

B/ schvaľuje
1. Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.30, lokalita b) a

lokalitu c) s účinnosťou 15-tym dňom od vyvesenia.

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 160/2015, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Mesta Bardejov  zmena č.30, lokalita
b) a lokalitu c) s účinnosťou 15-tym dňom od vyvesenia.

3. Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN
M Bardejov zmena č. 30, lokalita b) a lokalitu c).

C/ neschvaľuje
1. Územný plán Mesta Bardejov (ÚPN M Bardejov) zmenu č.30, lokalita a).



D/ žiada
1. PRIMÁTORA MESTA Bardejov prostredníctvom Mestského úradu Bardejov

v súčinnosti s odborne spôsobilou  osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa
§ 2a stavebného zákona:
- zverejniť záväzné časti ÚPN M Bardejov zmena č.30  vyvesením na úradnej
tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní,
- zabezpečiť vypracovanie čistopisu ÚPN M Bardejov zmena č. 30 a zaslanie
jednej sady Okresnému úradu Prešov – odboru výstavby a bytovej politiky,
- zabezpečiť označenie textovej časti,  hlavných výkresov a záväznej  časti
ÚPN M Bardejov zmena č.30 schvaľovacou doložkou, ktorá bude obsahovať

označenie schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia s dátumom schválenia a
odtlačkom pečiatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom,
- spracovať registračný list ÚPN M Bardejov zmena č. 30  a spolu s kópiou
uznesenia o schválení ho doručiť na Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 84/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Návrh zmien a doplnkov ÚPN Mesta Bardejov - návrh zmien a doplnkov ÚPN Z
KM "Pod vrchmi" a návrh Všeob. záv. nar. Mesta Bardejov č. 161/2015

A/ berie na vedomie
1. Stanovisko Okresného úradu, odboru výstavby a bytovej politiky v Prešove  č.

j. OU-PO-OVBP1-2015/48587/131126 zo dňa  18.11.2015  podľa § 25 zákona
č. 50/1976  Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/
v znení  neskorších  predpisov.

2. Správu o postupe obstarávania a prerokovania návrhu zmeny Územného plánu
zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele – zmena Pod Vrchmi.

B/ schvaľuje
1. Územný plán zóny kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele (ÚPN Z KM BK)

zmenu „Pod Vrchmi) s účinnosťou 15-tym dňom od vyvesenia.

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bardejov č. 161/2015, ktorým sa
vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z KM BK  zmena „Pod Vrchmi“ s účinnosťou
15-tym dňom od vyvesenia.

3. Vyhodnotenie pripomienok uplatnených pri verejnom prerokovaní zmeny ÚPN
Z KM BK zmena „Pod Vrchmi“.



C/ žiada
1. PRIMÁTORA MESTA BARDEJOV:

prostredníctvom Mestského úradu Bardejov v súčinnosti s odborne spôsobilou
osobou pre obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a stavebného zákona:
- zverejniť záväzné časti ÚPN Z KM BK zmena „Pod Vrchmi“  vyvesením na
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta najmenej na 30 dní,
- zabezpečiť vypracovanie čistopisu ÚPN Z KM BK zmena „Pod Vrchmi“  a
zaslanie jednej sady Okresnému úradu Prešov – odboru výstavby a bytovej
politiky,
- zabezpečiť označenie textovej časti,  hlavných výkresov a záväznej  časti
zmeny ÚPN Z KM BK  zmena „Pod Vrchmi“  schvaľovacou doložkou, ktorá
bude obsahovať označenie schvaľovacieho orgánu, číslo uznesenia s dátumom
schválenia a odtlačkom pečiatky, menom oprávnenej osoby s jej podpisom,
- spracovať registračný list ÚPN Z KM BK zmena „Pod Vrchmi“  a spolu s
kópiou uznesenia o schválení ho doručiť na Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 85/2015 - M
z VII.  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Návrh na schválenie dokumentu "Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja mesta Bardejov na roky 2015 - 2024"

A/ schvaľuje
1. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Bardejov na roky

2015 - 2014.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta



MESTO BARDEJOV

U Z N E S E N I E  č. 86/2015 - M
z VII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove

 19.11.2015

k bodu Novelizácia Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a
slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti

A/ schvaľuje
1. Novelizáciu Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a

slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske
záležitosti.

MUDr. Boris Hanuščak
       primátor mesta


