
 
Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 
 
 
Mesto Bardejov v zmysle § 9a/ ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších  
predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Mesta 
Bardejov  nájomcovi  Športovému klubu Partizán Bardejov – občianske združenie, 
Družstevná 1, 085 01  Bardejov, za znížené nájomné z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa: 
 
1. Prenájom areálu futbalového štadióna s príslušenstvom. 
Podľa GO plánu č. 36494429-34/2016   zo dňa 20.10.2016  sa jedna o prenájom nehnuteľností a to:  
- novovytvorenú parc. C KN 1474/11 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, 
- novovytvorenú parc. C KN 1474/12 vo výmere 34 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha,  
- parc. C KN 1474/1 vo výmere 46165 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, 
- parc. C KN 1474/4 vo výmere 9290 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, 
- parc. C KN 1474/9 vo výmere 355 m2, kultúra pozemku – zastavaná plocha, 
- parc. C KN 1474/10 vo výmere 562 m2, kultúra pozemku –zastavaná plocha. 
- Parc. C KN 1470 vo výmere 8292 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha. 
- Parc. C KN 1471 vo výmere 887 m2, kultúra pozemku –zastavaná plocha. 
- Parc. C KN 1473 vo výmere 176 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha, 
- Parc. C KN 1474/6 vo výmere 1136 m2, kultúra pozemku – ostatná plocha. 
 Tribúna „A“ čs. 4101 na parc. C KN 1474/9. 

Tribúna „B“ čs. 4102 na parc. C KN 1474/10. 
Tribúna č.s. 2869 na parc. C KN 1471, 
Budova č.s. 733 na parc. C KN 1473. 

vrátane akéhokoľvek príslušenstva a všetkých súčastí vyššie uvedených nehnuteľností  v k. ú.  
Bardejov, za nájomné vo výške 1000,00 € ročne. 
 

 

 
Dôvodom  prípadu  hodného osobitného zreteľa podľa komisie správy majetku MsZ  je podpora 
športu v Meste Bardejov, najmä futbalu mužov a žien. 
 
 



 
Nájomca: Športový klub Partizán Bardejov – Občianske združenie, Družstevná 1, Bardejov,  
IČO: 37945807 
 

Tento zámer prenájmu nehnuteľného majetku  Mesta Bardejov za znížené nájomné sa 
zverejňuje dňom  7.6.2017. 
 
O prenájme nehnuteľností  bude Mestské zastupiteľstvo v Bardejove rokovať na  svojom 
zasadnutí  dňa 22.6.2017. 
 
 
 
 
Bližšie informácie poskytne: 
MsÚ Bardejov, odd. správy majetku 
Ing. Mochnacký, Gmitter, tel. 054/4862 141, 054/4862 147 
 
                                          

 

 

 
         MUDr. Boris Hanuščak 
               primátor mesta 
   

 

 
 
Vyvesené dňa: 
 
Zvesené dňa: 


