
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-zámena nehnuteľného majetku Mesta 
Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 
Zámena pozemkov v k.ú. Bardejov: Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci stavby 
„Revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove“ po oboch strán rieky Topľa. Jeho súčasťou boli aj 
úpravy týkajúce sa vytvorenia chodníka pre peších pri opornom múre stavby „819 50 – Bardejov – 
ochrana pred povodňami na rieke Topľa“. Súčasťou celkovej koncepcie úpravy nábrežia rieky Topľa 
je využitie predmetného územia aj na účely rekreačnej cyklistiky. Mesto Bardejov začalo realizovať aj 
ďalšiu investičnú akciu financovanú zo zdrojov EÚ pod názvom „Cyklochodník Toplianska ulica, 
Bardejov“, ktorá spočívala vo vytvorení nového cyklochodníka v obvode rieky a nábreží rieky Topľa. 
Súčasťou tejto investičnej akcie bola aj „cyklolávka – lávka pre peších a cyklistov“, ukotvená na 
moste vo vlastníctve Mesta Bardejov nad riekou Topľa. 

Na základe vyššie uvedeného boli vypracované geometrické plány. 
Podľa GO plánu č. 36494429-73/2020 zo dňa 25.2.2021  z parc. C KN 4279/30 evidovanej na 

LV č. 3565 - vlastník Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 
Banská Štiavnica, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59  Košice, bola vytvorená nová 
parc. C KN 4279/54 o výmere 2326 m2, vodná plocha, a parc. C KN 4279/55 o výmere 2848 m2, 
vodná plocha, v k.ú. Bardejov (Topľa). 
 Podľa GO plánu č. 37119192-25/2021 bola z parc. C KN 4272/2 evidovaná na LV č. 6279 
a z parcely E KN 5670/3 evidovanej na LV č. 11832 vo vlastníctve Mesta Bardejov odčlenená 
novovytvorená  parc. C KN 4272/61 o výmere 14379 m2, vodná plocha, parc. C KN 4272/2 o výmere 
29861 m2, vodná plocha, parc. C KN 4272/5 o výmere 2417 m2, vodná plocha, v k.ú. Bardejov 
(Brežník). 

Tieto parcely sa zamieňajú tak, že Mesto Bardejov sa stane výlučným vlastníkom pozemku 
parc. C KN 4279/54 o výmere 2326 m2, vodná plocha, a parc. C KN 4279/55 o výmere 2848 m2, 
vodná plocha, v k.ú. Bardejov (Topľa). 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská Štiavnica, 
IČO: 36 022 047, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59  Košice, sa stane výlučným 
vlastníkom pozemku parc. C KN 4272/61 o výmere 14379 m2, vodná plocha, parc. C KN 4272/2 
o výmere 29861 m2, vodná plocha, parc. C KN 4272/5 o výmere 2417 m2, vodná plocha, v k.ú. 
Bardejov (Brežník). 
 
Dôvodom  prípadu hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ je 
majetkovoprávne usporiadanie užívaných pozemkov. 
 
Nadobúdatelia: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, 965 55 Banská 
Štiavnica, IČO: 36 022 047, Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, 041 59  Košice 
a Mesto Bardejov, IČO: 321 842. 
 
Tento zámer prevodu nehnuteľností - zámeny pozemkov sa zverejňuje dňa  10.3.2021. 
O prevode nehnuteľností – zámene pozemkov  bude  Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na 
svojom zasadnutí dňa  25.3.2021.  
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