
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 

 
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších  predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Mesta 
Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 
Zámena pozemkov v areáli Hnedého priemyselného parku na ul. Duklianska, vo vlastníctve 
spoločnosti SCOMA, a.s., Mičkova 31, Bardejov, za pozemky vedľa obchodného domu AB na 
sídl. Obrancov mieru, vo vlastníctve Mesta Bardejov. 
 
1. Pozemné komunikácie v areáli  Mestského Hnedého parku, ul. Duklianska, vo vlastníctve 
spoločnosti SCOMA, a.s., Mičkova 31, 085 01  Bardejov, IČO: 36 457 094, evidované na: 
1. LV č. 9536, parc. C KN 3810/167 o výmere 959 m2, kultúra pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria, 
2. LV č. 9536, parc. C KN 3810/62  o výmere 28 m2, kultúra pozemku – zastavané plochy a nádvoria, 
3. LV č. 9536, parc. C KN 3810/63  o výmere 426 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria, 
4. LV č. 9536, parc. C KN 3810/64 o výmere 73 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria, 
4. LV č. 9636, parc. C KN 3810/111 o výmere 2868 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria, 
podľa GO plánu č.33530386-17/2017. Výmera spolu  je 4354 m2. Cena podľa znaleckého posudku je 
vo výške 20 € / 1 m2. 

 

 
 
 

2.  Pozemky  vedľa obchodného domu MAKOS, a.s. na sídl. Obrancov mieru, vo vlastníctve 
Mesta Bardejov, IČO: 321 842, evidované na:  
1. LV č. 6279, parc. C KN 1997/10  o výmere 590 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria, 
2. LV č. 6279, parc. C KN 1997/8 o výmere 608 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria, 
3. LV č. 6279, parc. C KN 1998/2 o výmere 100 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, 
4. LV č. 6279, parc. C KN 1997/61 o výmere 152 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria, 



5. LV č. 6279, parc. C KN 1997/62 o výmere 148 m2, kultúra pozemku – zast. plochy a nádvoria, 
podľa GO plánu č. 33530386-142/2016. Výmera spolu je 1598 m2. Cena podľa znaleckého posudku je 
vo výške 54,49 € / 1 m2. 
 

 
 
 
Dôvodom prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je 
majetkovoprávne dovysporiadanie prístupovej komunikácie v areáli MHPP v prospech mesta.  
 
Nadobúdatelia:  SCOMA, a.s., Mičkova 31, 085 01 Bardejov, IČO: 36 457 094   
     a Mesto Bardejov, IČO: 321 842. 
 
Tento zámer prevodu nehnuteľností - zámeny pozemkov, sa zverejňuje dňom 14.3.2017. 
 
 



 
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov  bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove 
rokovať na svojom zasadnutí dňa 30.3.2017. 
 
 
 
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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