MESTO BARDEJ OV

UZNESENIE č. 37/2014 - M
z XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.5.2014
k bodu Návrh nakladania s majetkom mesta

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
A/

ruší
1. Uznesenie MsZ č. 69/2013 zo dňa 21. 11. 2013 podľa prílohy č. 1, bod A.III. 4, pod bodom I. - 1 predloženého materiálu.

B/

odmieta
1. Predložený návrh a odporúča primátorovi mesta neuzatvoriť s vítazom
obchodnej verejnej súťaže kúpnu zmluvu, pod bodom II.-2 podľa prílohy č. 1.

C/

schvaľuje
1. Nakladanie s majetkom mesta podľa prílohy č. 1 takto:
- A. III. - predaj nehnuteľností v bode 3 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
po jeho zverejnení na 15 dní,
- A. IV. - prenájom nehnuteľností pod bodom 4 z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
- A. V. - prenájom nebytových priestorov v objekte SOS Bardejovské Kúpele
pod
bodom
5
z
dôvodu
hodného
osobitného
zreteľa,
- A.VI. - zriadenie vecného bremena pod bodom 6 z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
- A. VII. - zaradenie hnuteľného majetku do majetku mesta a následné zverenie
do nájmu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. Bardejov
- A. VIII. - doplnenie a zmenu uznesení MsZ v bode 8,
- A. IX. - doplnenie uznesenia MsZ v bode 9,
- A. X. - udeľuje súhlas na umiestnenie revíznej kanalizačnej šachty do
mestského pozemku pod bodom 10,
- A. XI. - vyradenie nehnuteľného majetku mesta z evidencie a z majetku
mesta v bode 11,
- A. XII. - zaradenie ukončených investičných akcií do majetku mesta a
následné zverenie do správy Bardejovskému podniku služieb Bapos, m. p.
Bardejov pod bodmi 12/A, 13/A, 14 a odovzdanie odpadkových košov na
ukončených stavbách do prevádzky spoločnosti EKOBARD, a. s. Bardejov pod
bodmi 12/B, 13/B.
- v doplnenom materiáli - A. I. - bod 1 - vypísanie obchodnej verejnej súťaže po
ukončení nájomnej zmluvy s Kynologickým klubom, Pri Starej Tehelni, 085 01
Bardejov
- v doplnenom materiáli - A. I. - bod 2 - vypísanie obchodnej verejnej súťaže

D/

neschvaľuje
1. Predaj nehnuteľnosti podľa prílohy č. 1 pod bodom 15.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJ OV

UZNESENIE č. 38/2014 - M
z XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.5.2014
k bodu Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
A/

schvaľuje
1. Nájom nehnuteľného majetku mesta v časti I., bod 1 podľa prílohy č. 1.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJ OV

UZNESENIE č. 39/2014 - M
z XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.5.2014
k bodu Správy o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2013 a Správy o
činnosti Dozorných rád spoločností mesta - Bardbyt, s. r. o., Bardterm, s. r. o., BTS, s. r.
o., Mestské Lesy, s. r. o.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
A/

berie na vedomie
1. Výročnú správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardbyt, s. r. o. o
plnení technického plánu, rekonštrukcie a modernizácie majetku mesta a
prehľad opráv, údržby bytov a nebytových priestorov za rok 2013.
2. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardbyt, s. r. o. Bardejov k Výročnej
správe o hospodárení a k účtovnej závierke pre rok 2013 v spoločnosti
Bardbyt, s. r. o. Bardejov.
3. Výročnú správu o hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. o
plnení plánu investičných akcií, výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej
vody a vyhodnotení strediska údržby za rok 2013.
4. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Bardterm, s. r. o. k Výročnej správe o
hospodárení obchodnej spoločnosti Bardterm, s. r. o. k 31. 12. 2013.
5. Výročnú správu Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2013.
6. Stanovisko Dozornej rady Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. k
Výročnej správe Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2013.
7. Výročnú správu spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. za rok 2013.
8. Stanovisko Dozornej rady spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Bardejov k
Výročnej správe spoločnosti Mestské lesy, s. r. o. Bardejov za rok 2013.

B/

schvaľuje
1. Odmenu konateľovi spoločnosti Bardbyt, s. r. o. vo výške 14 % z vyplatenej
paušálnej odplaty v roku 2013.
2. Odmenu konateľovi spoločnosti Bardterm, s. r. o. vo výške 14 % z
vyplatenej paušálnej odplaty v roku 2013 ( 7 % konateľovi do 30. 6. 2013 a 7
% konateľovi od 1. 7. 2013 z vyplatenej ročnej paušálnej odplaty 2013).
3. Konateľovi Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. za rok 2013 vo výške
14 % z paušálnej odplaty vyplatenejv roku 2013.

B/

schvaľuje
4. Odmenu konateľovi spoločnosti Mestské lesy Bardejov, s. r. o. vo výške
2.500,-- €.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJ OV

UZNESENIE č. 40/2014 - M
z XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.5.2014
k bodu Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2011 - 2015

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
A/

schvaľuje
1. Program odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2011 - 2015 a
odporúča ho predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva.

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

MESTO BARDEJ OV

UZNESENIE č. 41/2014 - M
z XXVI. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bardejove
30.5.2014
k bodu Návrh na udelenie čestného občianstva Mesta Bardejov

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove
A/

udeľuje
1. Čestné občianstvo Mesta Bardejov doc. JUDr. Ivanovi Gašparovičovi, CSc. .

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

