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Dôvodová správa
k bodu programu: Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

________________________________________________________________________________
I. Materiál sa predkladá v zmysle rámcového plánu predkladania materiálov na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2011.
II. Nakladanie s majetkom mesta sa riadi § 9, ods. 2 zákonom SNR č. 138/91 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov; zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica v platnom znení.
III. Obsah materiálu tvorí:
A/ Odpredaj nehnuteľností – schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností a následné
schválenie odpredaja nehnuteľností
B/ Zámena nehnuteľností - schválenie spôsobu prevodu nehnuteľností a následné
schválenie zámeny nehnuteľností
C/ Nájom nehnuteľností
D/ Zrušenie uznesenia

IV. Predložený materiál bude mať ekonomický dopad na príjmovú časť bežného a kapitálového
rozpočtu na rok 2011 nasledovne:
- kapitálový príjem: 18 531,50 eur
- alikvotná časť z prenájmu: 24 195,97 eur

Návrh na uznesenie

K bodu: Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
_________________________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k návrhu na nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9,
ods. 2 zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov).
II. s ch v a ľ u j e
A/ Odpredaj nehnuteľností
B/ Zámenu nehnuteľností
C/ Nájom nehnuteľností
D/ Zrušenie uznesenia

Dôvodová správa

A 1.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Pozemok:
Kat. územie:
Účel:

Marián Zima

parc. č. C KN 5396/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m²
Banská Bystrica (Pod Urpínom)
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, na ktorom je situovaná časť
oporného múra, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti rozostavaného
rodinného domu
Stanoviská komisií MsÚ:
Odbor výstavby a životného prostredia z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.05. 2011 odpredaj odporučila pod bodom 4h).

Navrhovaný spôsob prevodu:
Žiadateľ je výlučným vlastníkom pozemku parc. č. C KN 4320/2 – záhrady, na ktorom
realizuje výstavbu rodinného domu. Z dôvodu svahovitosti tohoto pozemku a ťažkého
zakladania predmetného rodinného domu došlo súbežne k výstavbe oporného múru, ktorý
bol z časti podľa porealizačného geometrického plánu postavený na novovytvorenom
pozemku parc. č. C KN 5396/33 o výmere 5 m². Nakoľko je potrebné pred podaním žiadosti
o vydanie kolaudačného rozhodnutia ku stavbám v texte uvedených vysporiadať vzťah k
pozemku parc. č. C KN 5396/33 žiadateľ požiadal vlastníka pozemku - Mesto Banská
Bystrica o jeho odkúpenie, čím dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym
ako aj k sceleniu predmetných pozemkov.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov navrhujeme
spôsob prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa schváliť na MsZ 21.06.2011.

Návrh na uznesenie

A 1.1./ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebný obvod č. 3
Pozemok

Kat. územie

parc.č. C KN 5396/33 – zastavané plochy a Banská
nádvoria o výmere 5 m²
Bystrica

Spôsob prevodu
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

A 1.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTI – pozemku ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Pozemok:
Kat. územie:
Účel:
Cena:

Marián Zima

parc. č. C KN 5396/33 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m²
Banská Bystrica (Pod Urpínom)
majetkovoprávne vysporiadanie pozemku, na ktorom je situovaná časť
oporného múra, ktorý sa nachádza bezprostrednej blízkosti rozostavaného
rodinného domu
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 29,88 eur za m²

Navrhovaná cena:

30,- eur za m², čo pri celkovej výmere 5 m² predstavuje
kúpnu cenu 150,- eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený v bode A 1.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku podľa bodu 5.12. písm. e) Zásad sa určuje dohodou, pričom za orientačnú
cenu sa považuje cena zistená v Cenovej mape Mesta Banská Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
pre žiadateľa schváliť na MsZ 21.06.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v
zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

A 1.2/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ

Marián Zima

Pozemok

Kat.
územie

parc. č. C KN 5396/33 – zastavané plochy a Banská
nádvoria o výmere 5 m²
Bystrica

Cena
150,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

A 2.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Banská Bystrica,

so sídlom ul. Ruttkaya Nedeckého 2, Banská Bystrica, IČO : 178 209 601
Pozemky:
parc. č. C KN 5319/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m²,
novovytvorená parc. č. C KN 5319/17 – ostatné plochy o výmere 168 m², zameraná
v geometrickom pláne č. 37326252-09/2010,
spolu o výmere 230 m²
Kat. územie: Banská Bystrica (Pod rybou )
Účel:
Pozemok parc.č. C KN 5319/14 je zastavaný stavbou „Rybárskej chaty“ súp.č.
14389, ktorá je podľa výpisu z LV č. 7905 výlučným vlastníctvom žiadateľa
a je využívaná ako klubovňa pre členov SRZ MsO Banská Bystrica.
Pozemok parc.č. C KN 5319/17 je bezprostredne susediaci pozemok stavby a
žiadateľ ho bude užívať ako manipulačnú plochu pre zabezpečenie správy a
údržby vodnej nádrže .
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor výstavby a životného prostredia z územného hľadiska odpredaj odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.05.20101 odpredaj odporučila pod bodom 4j).
Navrhovaný spôsob prevodu:
Pozemok parc.č. C KN 5319/14 je zastavaný stavbou „Rybárskej chaty“ súp.č.
14389, ktorá je podľa výpisu z LV č. 7905 výlučným vlastníctvom žiadateľa. Pozemok
parc.č. C KN 5319/17 je bezprostredne susediaci pozemok stavby a žiadateľ ho bude užívať
ako manipulačnú plochu pre zabezpečenie správy a údržby vodnej nádrže.
V zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob prevodu
podľa § 9a ods. 8 písm. b) ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný
celok so stavbou.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti ako pozemok zastavaný
stavbou vrátane priľahlej plochy schváliť na MsZ 21.06.2011.

Návrh na uznesenie

A 2.1/ SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
Pozemky
parc.č. C KN 5319/14 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 62 m²,
parc.č. C KN 5319/17 – ostatné plochy o výmere
168 m²

Kat. územie

Spôsob prevodu

Podľa § 9a ods. 8 písm. b) ako pozemok
stavbou
vo
vlastníctve
zastavaný
Banská Bystrica nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy,
ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou

Dôvodová správa

A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím
tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Banská Bystrica,

so sídlom ul. Ruttkaya Nedeckého 2, Banská Bystrica, IČO : 178 209 601
Pozemky:
parc. č. C KN 5319/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m²,
novovytvorená parc. č. C KN 5319/17 – ostatné plochy o výmere 168 m², zameraná
v geometrickom pláne č. 37326252-09/2010,
spolu o výmere 230 m²
Kat. územie: Banská Bystrica ( Pod rybou )
Účel:
Pozemok parc.č. C KN 5319/14 je zastavaný stavbou „Rybárskej chaty“ súp.č.
14389, ktorá je podľa výpisu z LV č. 7905 výlučným vlastníctvom žiadateľa
a je využívaná ako klubovňa pre členov SRZ MsO Banská Bystrica.
Pozemok parc.č. C KN 5319/17 je bezprostredne susediaci pozemok stavby a
žiadateľ ho bude užívať ako manipulačnú plochu pre zabezpečenie správy a
údržby vodnej nádrže .
Cena:
Cena pozemku je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica 33,85 eur za m².

Navrhovaná cena:

7 785,50 eur

Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľnosti bol schválený v bode A 2.1.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku podľa bodu 5.12. písm. b) sa určuje dohodou, pričom za orientačnú cenu sa
považuje cena zistená v Cenovej mape Mesta Banská Bystrica.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča prevod pozemku ako pozemok zastavaný stavbou
vrátane
priľahlej
plochy
pre
žiadateľa
schváliť
na
MsZ
21.06.2011.

Návrh na uznesenie

A 2.2/ PREVOD NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí
neoddeliteľný celok so stavbou
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ

Pozemok

Slovenský rybársky zväz, Mestská parc.č. C KN 5319/14 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 62 m²,
organizácia Banská Bystrica,
ul. Ruttkaya Nedeckého 2, Banská
Bystrica, IČO : 178 209 601

parc.č. C KN 5319/17 – ostatné plochy o výmere
168 m²

Kat.
územie
Banská
Bystrica

Cena

7 785,50 €

Prevod nehnuteľností bol schválený pľa § 9a ods. 8 písm. b) ako pozemok zastavaný stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so
stavbou.

Dôvodová správa

A 3/ PRIAMY PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI - pozemku
Mesto Banská Bystrica v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Banská Bystrica zverejnilo, v zmysle uznesenia MsZ č. 20/2011 zo dňa 29. marca 2011
zámer predať nehnuteľný majetok priamym predajom. Jedná sa o nehnuteľnosť, ktorej
všeobecná hodnota stanovená podľa osobitného predpisu nepresiahla 40 000,- eur a
oddelenie evidencie a správy majetku mesta eviduje na danú nehnuteľnosť iba jedného
žiadateľa.
Obsah zverejnenia:

Volebný obvod č.3

Pozemok:

parc. č.C KN 5339/73 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 473 m²,
vytvorená geometrickým plánom
Kat. územie: Banská Bystrica (Mičinská cesta – areál Srnková )
Účel využitia:
ostatná celomestská a nadmestská vybavenosť- zariadenia nevýrobných služieb
vrátane nevyhnutného vnútroareálového vybavenia
Stanoviská komisií MsÚ:
Odbor výstavby a život. prostredia z územného hľadiska odpredaj odporúča
Cena:

Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 15.07.2010 odpredaj odporúča pod bodom 2d).
Ponuková cena určená znaleckým posudkom č. 95/2010 zo dňa 29. 10. 2010, vypracovaného znalcom Ing. Júliusom Kračúnom, je 10 200,- eur.

Zámer bol zverejnený na internetovej stránke, na úradnej tabuli mesta a v regionálnej tlači
Pardon po dobu 15 kalendárnych dní od 15.apríla 2011 do 2. mája 2011.
Požiadavka na obsah cenovej ponuky : - identifikačné údaje
- predmet kúpy
- účel využitia nehnuteľnosti
- cenová ponuka
- čestné vyhlásenie.
Cenové ponuky v stanovenej lehote predložili:
1.Žiadateľ:
Účel:

Jozef GANZ, Mičinská cesta č. 2627/47, Banská Bystrica, IČO 30204348
parkovacie plochy pre vozový park, potrebné pre vykonávanie podnikateľskej
činnosti v oblasti čistenia peších komunikácií.
Navrhovaná cena: 10 300,- eur.
Podmienky zverejnenia splnené.
Odporúčame schváliť ponuku žiadateľa :
Jozef GANZ v celkovej sume 10 300,- eur.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča prevod pozemku priamym predajom pre žiadateľa
schváliť na MsZ 21.06.2011.

Návrh na uznesenie

A 3/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI - pozemku priamym predajom
Volebný obvod č.3
Žiadateľ

Jozef GANZ, IČO 30204348,

Pozemok

Kat.
územie

parc. č. C KN 5339/73 – zastavané plochy Banská
Bystrica
Mičinská cesta č. 2627/47, Banská Bystrica a nádvoria o výmere 473 m2

Cena
10 300,- €

Dôvodová správa

A 4/ SCHVÁLENIE PODMIENOK PRE OPAKOVANÚ OVS
Zdôvodnenie:
Materiál sa predkladá z dôvodu urýchlenia procesu vyhlásenia opakovanej OVS na Práčovne a
čistiarne v prípade, že OVS, ktorej podmienky boli schválené v MsZ dňa 24.05.2011 a ktorá
momentálne prebieha, bude neúspešná. Opakovaná OVS bude vyhlásená v zmysle Dodatku č. 1
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica, bodu 5.9.10.
MESTO BANSKÁ BYSTRICA

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov
na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – pozemkov a stavieb
Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Banská Bystrica a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. .... – MsZ zo dňa 21.06.2011
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
Areál objektu Práčovne a čistiarne Majer v katastrálnom území Banská Bystrica, ktorý tvoria
zoskupené stavby súp. č. 6959 :
- na pozemku parc. č. C KN 2972/2 práčovňa a čistiareň
- na pozemku parc. č. C KN 2972/3 kotolňa
- na pozemku parc. č. C KN 2972/5 vrátnica
- na pozemku parc. č. C KN 2972/6 vodné hospodárstvo
- na pozemku parc. č. C KN 2972/7 trafostanica
- na pozemku parc. č. C KN 2972/10 regulačná stanica plynu
a pozemky :
- pozemok parc.č. C KN 2972/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3983 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 503 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1493 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5533 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/14 - ostatné plochy o výmere 573 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/15 - orná pôda o výmere 4416 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3546 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/18 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3360 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/20 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684 m²

- pozemok parc.č. C KN 2972/21 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/22 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/23 - orná pôda o výmere 1114 m²
spolu o výmere 26682 m2
Opis nehnuteľností:
Areál sa nachádza v intraviláne mesta Banská Bystrica časť Majer (Majerská cesta č. 67),
v katastrálnom území Banská Bystrica. Poloha je výhodná, objekt sa nachádza v priemyselnej zóne
s dobrou dostupnosťou do centra. Prístup k areálu je po spevnenej komunikácii. Areál je napojený
na vodovod, elektrinu, plyn a kanalizáciu. Vek stavieb je 24 rokov, životnosť 40 rokov.
Stavba práčovňa a čistiareň, ktorá sa nachádza sa na parc. č. C KN 2972/2, má 2 nadzemné
a jedno podzemné podlažie. Dispozične pozostáva z dvoch halových priestorov práčovne a čistiarne
a spojovacej časti, ktorú tvoria prevádzkové, pomocné a hygienické priestory.
Ostatné stavby – kotolňa, vrátnica, vodné hospodárstvo, trafostanica a regulačná stanica plynu sú
samostatne stojace budovy. Technický stav stavieb je opísaný a zohľadnený v znaleckom posudku.
V areáli sú spevnené plochy z betónovej mazaniny o výmere cca 2000 m2.
Objekt Práčovne a čistiarne Majer je dlhodobo neužívaný a v súčasnosti značne poškodený
a nefunkčný.
Účel využitia:
Nehnuteľnosti je možné využiť v súlade funkčnou náplňou ÚPN v zmysle vyhlášky 55/2001 Z.z.
§ 12 ods. 11.
Nehnuteľnosti je možné odkúpiť len v celosti.
II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.banskabystrica.sk a na
úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica dňa 29.06.2011.
2. Návrh musí obsahovať :
a) identifikačné údaje navrhovateľa
U fyzickej osoby:
- meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický
kontakt, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov na účely obchodnej verejnej súťaže , podpis a dátum.
U právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa:
- obchodné meno (názov) , sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, pri právnickej osobe - právnu
formu, dátum, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál
alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípade iného registra, nie
staršieho ako tri mesiace, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol na jeho
majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie
a nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu.
b) špecifikáciu nehnuteľností – predmet prevodu
c) účel využitia nehnuteľností
d) navrhovanú kúpnu cenu
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami,
na ktorých vyhlasovateľ trvá :
- kúpna cena v celosti a náklady na znalecké posudky vo výške 1 000,- eur budú uhradené do
14 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
- návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a nákladov na znalecký posudok
- predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak

f)čestné vyhlásenie navrhovateľa, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči
vyhlasovateľovi súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu
a poisťovniam po lehote splatnosti
3. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené písomnou formou v slovenskom jazyku, aby bolo
zabezpečené trvalé zachytenie ich obsahu.
4. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh.
5. Záujemca je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 50 000,- € (slovom
päťdesiattisíc eur), a to na účet vyhlasovateľa vedený v DEXIA banke Slovensko, a. s.
Banská Bystrica, číslo účtu 1203030108/5600, ako variabilný symbol uvedie právnická
osoba IČO, fyzická osoba uvedie dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, špecifický symbol
: 018.
Suma zábezpeky musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Víťazovi súťaže bude uhradená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. V prípade neuzavretia
zmluvy z dôvodov na strane vyhlasovateľa bude finančná zábezpeka víťazovi súťaže
vrátená. V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy z dôvodov na strane víťaza súťaže, resp.
dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa bodu 2 písm. e), zložená zábezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa. Neúspešným uchádzačom bude finančná zábezpeka vrátená po vyhodnotení
súťaže, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.
6.Súťažné návrhy je potrebné poslať v zapečatenej obálke s označením odosielateľa v ľavom
hornom rohu obálky na adresu :
Mesto Banská Bystrica, Mgr. Peter Gogola , primátor mesta, Československej armády 26,
974 01 Banská Bystrica , viditeľne označené heslom:
„Súťaž OVS 018 – Areál objektu Práčovne a čistiarne Majer - Neotvárať“.
alebo doručiť osobne na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica Klientské centrum, č. dverí 1.
7. Lehota na podávanie návrhov končí 26. deň po zverejnení súťažných podmienok do
10.00 hod., t. j. do 25.07.2011
III.
Vyhodnotenie návrhov
1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude zriadená komisia, ktorá vyhodnotí
súťažné návrhy najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na podávanie návrhov. Kritériom
hodnotenia je kúpna cena nehnuteľností. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje
skorší čas podania návrhu.
2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov víťazovi
súťaže, že jeho návrh bol vyhodnotený ako víťazný. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu
po ukončení súťaže písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.
3. Vyhlasovateľ podmieňuje prevod nehnuteľnosti jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve
v Banskej Bystrici.

4. Zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní od schválenia prevodu nehnuteľnosti v Mestskom
zastupiteľstve v Banskej Bystrici.
5. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden uchádzač, ktorý splnil podmienky súťaže.
6. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú :
a) súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov
b) súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach
formálnych nedostatkov, ktoré nemenia jeho obsah
c) súťažné návrhy uchádzačov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, bolo začaté
alebo vyrovnávacie konanie, bol uchádzačovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu
d) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, jeho
organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti
e) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí nezaplatia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa
v stanovenej výške a lehote
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť
podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie
súťažných návrhov.
●
Záujemcovia majú možnosť nahliadnuť do spisu, ktorý sa nachádza u kontaktnej osoby za účelom
oboznámenia sa s konkrétnymi podmienkami prevodu, prípadne si dohodnúť termín obhliadky
nehnuteľností osobne u kontaktnej osoby : Ing. Anna Lasotová, kanc.č. 316. prípadne telefonicky na
tel. čísle: 048/4330 263 alebo na e- mailovej adrese : anna.lasotova@banskabystrica.sk

Návrh na uznesenie

A 4/ PODMIENKY PRE OPAKOVANÚ OBCHODNÚ VEREJNÚ
SÚŤAŽ

MESTO BANSKÁ BYSTRICA

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov
na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností – pozemkov a stavieb
Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Banská Bystrica a na základe schválených podmienok obchodnej verejnej súťaže v zmysle
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. .... – MsZ zo dňa 21.06.2011
I.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
Areál objektu Práčovne a čistiarne Majer v katastrálnom území Banská Bystrica, ktorý tvoria
zoskupené stavby súp. č. 6959 :
- na pozemku parc. č. C KN 2972/2 práčovňa a čistiareň
- na pozemku parc. č. C KN 2972/3 kotolňa
- na pozemku parc. č. C KN 2972/5 vrátnica
- na pozemku parc. č. C KN 2972/6 vodné hospodárstvo
- na pozemku parc. č. C KN 2972/7 trafostanica
- na pozemku parc. č. C KN 2972/10 regulačná stanica plynu
a pozemky :
- pozemok parc.č. C KN 2972/2 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3983 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 503 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/4 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 37 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/5 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/6 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 42 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/7 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/8 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1493 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/10 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/11 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5533 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/14 - ostatné plochy o výmere 573 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/15 - orná pôda o výmere 4416 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/17 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3546 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/18 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3360 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/20 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/21 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 146 m²
- pozemok parc.č. C KN 2972/22 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 m²,
- pozemok parc.č. C KN 2972/23 - orná pôda o výmere 1114 m²
spolu o výmere 26682 m2
Opis nehnuteľností:
Areál sa nachádza v intraviláne mesta Banská Bystrica časť Majer (Majerská cesta č. 67),
v katastrálnom území Banská Bystrica. Poloha je výhodná, objekt sa nachádza v priemyselnej zóne
s dobrou dostupnosťou do centra. Prístup k areálu je po spevnenej komunikácii. Areál je napojený
na vodovod, elektrinu, plyn a kanalizáciu. Vek stavieb je 24 rokov, životnosť 40 rokov.
Stavba práčovňa a čistiareň, ktorá sa nachádza sa na parc. č. C KN 2972/2, má 2 nadzemné
a jedno podzemné podlažie. Dispozične pozostáva z dvoch halových priestorov práčovne a čistiarne
a spojovacej časti, ktorú tvoria prevádzkové, pomocné a hygienické priestory.

Ostatné stavby – kotolňa, vrátnica, vodné hospodárstvo, trafostanica a regulačná stanica plynu sú
samostatne stojace budovy. Technický stav stavieb je opísaný a zohľadnený v znaleckom posudku.
V areáli sú spevnené plochy z betónovej mazaniny o výmere cca 2000 m2.
Objekt Práčovne a čistiarne Majer je dlhodobo neužívaný a v súčasnosti značne poškodený
a nefunkčný.
Účel využitia:
Nehnuteľnosti je možné využiť v súlade funkčnou náplňou ÚPN v zmysle vyhlášky 55/2001 Z.z.
§ 12 ods. 11.
Nehnuteľnosti je možné odkúpiť len v celosti.
II.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže
1. Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.banskabystrica.sk a na
úradnej tabuli Mesta Banská Bystrica dňa 29.06.2011.
2. Návrh musí obsahovať :
a) identifikačné údaje navrhovateľa
U fyzickej osoby:
- meno a priezvisko, rodné priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia, telefonický
kontakt, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov na účely obchodnej verejnej súťaže , podpis a dátum.
U právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa:
- obchodné meno (názov) , sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, pri právnickej osobe - právnu
formu, dátum, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál
alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípade iného registra, nie
staršieho ako tri mesiace, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol na jeho
majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie
a nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu.
b) špecifikáciu nehnuteľností – predmet prevodu
c) účel využitia nehnuteľností
d) navrhovanú kúpnu cenu
e) čestné vyhlásenie navrhovateľa, že pristúpi k uzatvoreniu zmluvy s nasledovnými náležitosťami,
na ktorých vyhlasovateľ trvá :
- kúpna cena v celosti a náklady na znalecké posudky vo výške 1 000,- eur budú uhradené do
14 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy
- návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a nákladov na znalecký posudok
- predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak
f)čestné vyhlásenie navrhovateľa, že v čase podania návrhu nemá žiadne záväzky voči
vyhlasovateľovi súťaže, jeho organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a
poisťovniam po lehote splatnosti
3. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené písomnou formou v slovenskom jazyku, aby bolo
zabezpečené trvalé zachytenie ich obsahu.
4. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden súťažný návrh.
5. Záujemca je povinný zložiť ako zábezpeku sumu vo výške 50 000,- € (slovom
päťdesiattisíc eur), a to na účet vyhlasovateľa vedený v DEXIA banke Slovensko, a. s.
Banská Bystrica, číslo účtu 1203030108/5600, ako variabilný symbol uvedie právnická
osoba IČO, fyzická osoba uvedie dátum narodenia v tvare DDMMRRRR, špecifický symbol

: 018.
Suma zábezpeky musí byť pripísaná na účet vyhlasovateľa najneskôr do uplynutia
lehoty na podávanie návrhov.
Víťazovi súťaže bude uhradená zábezpeka započítaná do kúpnej ceny. V prípade neuzavretia
zmluvy z dôvodov na strane vyhlasovateľa bude finančná zábezpeka víťazovi súťaže
vrátená. V prípade, že nedôjde k uzavretiu zmluvy z dôvodov na strane víťaza súťaže, resp.
dôjde k odstúpeniu od zmluvy podľa bodu 2 písm. e), zložená zábezpeka prepadá v prospech
vyhlasovateľa. Neúspešným uchádzačom bude finančná zábezpeka vrátená po vyhodnotení
súťaže, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov.
6.Súťažné návrhy je potrebné poslať v zapečatenej obálke s označením odosielateľa v ľavom
hornom rohu obálky na adresu :
Mesto Banská Bystrica, Mgr. Peter Gogola , primátor mesta, Československej armády 26,
974 01 Banská Bystrica , viditeľne označené heslom:
„Súťaž OVS 018 – Areál objektu Práčovne a čistiarne Majer - Neotvárať“.
alebo doručiť osobne na
Mestský úrad v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica Klientské centrum, č. dverí 1.
7. Lehota na podávanie návrhov končí 26. deň po zverejnení súťažných podmienok do
10.00 hod., t. j. do 25.07.2011
III.
Vyhodnotenie návrhov
1. Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude zriadená komisia, ktorá vyhodnotí
súťažné návrhy najneskôr do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na podávanie návrhov. Kritériom
hodnotenia je kúpna cena nehnuteľností. V prípade rovnakej ponúknutej kúpnej ceny rozhoduje
skorší čas podania návrhu.
2. Vyhlasovateľ oznámi v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných návrhov víťazovi
súťaže, že jeho návrh bol vyhodnotený ako víťazný. Vyhlasovateľ bez zbytočného odkladu
po ukončení súťaže písomne upovedomí ostatných účastníkov súťaže, že v súťaži neuspeli.
3. Vyhlasovateľ podmieňuje prevod nehnuteľnosti jeho schválením v Mestskom zastupiteľstve
v Banskej Bystrici.
4. Zmluva musí byť uzatvorená do 30 dní od schválenia prevodu nehnuteľnosti v Mestskom
zastupiteľstve v Banskej Bystrici.
5. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden uchádzač, ktorý splnil podmienky súťaže.
6. Zo súťaže sa vylučujú a hodnoteniu nepodliehajú :
a) súťažné návrhy doručené po lehote na predkladanie návrhov
b) súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach
formálnych nedostatkov, ktoré nemenia jeho obsah
c) súťažné návrhy uchádzačov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, bolo začaté
alebo vyrovnávacie konanie, bol uchádzačovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu

d) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi súťaže, jeho
organizáciám a zariadeniam, voči štátu, daňovému úradu a poisťovniam po lehote splatnosti
e) súťažné návrhy uchádzačov, ktorí nezaplatia finančnú zábezpeku na účet vyhlasovateľa
v stanovenej výške a lehote
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť
podmienky súťaže, ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na vyhodnotenie súťažných
návrhov.
●
Záujemcovia majú možnosť nahliadnuť do spisu, ktorý sa nachádza u kontaktnej osoby za účelom
oboznámenia sa s konkrétnymi podmienkami prevodu, prípadne si dohodnúť termín obhliadky
nehnuteľností osobne u kontaktnej osoby : Ing. Anna Lasotová, kanc.č. 316. prípadne telefonicky na
tel. čísle: 048/4330 263 alebo na e- mailovej adrese : anna.lasotova@banskabystrica.sk

Dôvodová správa

B 1.1/SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebné obvody č. 2 a č. 1
Žiadateľ:
Pozemok:

Pavel Sliacky v 1/2
Milan Sliacky v 1/2

novovytvorená parc. č. C KN 1022/2 – zastavané plochy o výmere 92 m²,
zameraná v geometrickom pláne č. 31628826-27/2011
Kat. územie: Podlavice (ul. Pestovateľská)
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271
Účel:
Zosúladenie právneho a užívateľského vzťahu. Pozemok je oplotený a užívaný
žiadateľom ako prístup a časť predzáhradky k rodinnému dvoru.

za
Pozemok:

novovytvorená parc. č. C KN 2586/1 – orná pôda o výmere 106 m²,
zameraná v geometrickom pláne č. 31628826-28/2011
Kat. územie: Banská Bystrica (ul. Tajovského)
z vlastníctva Pavla Sliackeho v podiele 1/2 a Milana Sliackeho
Účel:
Pozemok je dotknutý stavbou „Chodník do Podlavíc II. etapa UMB-Jedľová
ulica Banská Bystrica“
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor výstavby a životného prostredia z územného hľadiska zámenu odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 21.10.2010 zámenu odporučila pod bodom 2ch).
Navrhovaný spôsob prevodu:
V rámci územného konania k stavbe „Chodník do Podlavíc II. etapa UMB-Jedľová ulica
Banská Bystrica“ sa zistilo, že Mesto Banská Bystrica nemá pre trvalý záber pod stavbu
vlastnícky vzťah k pozemku parc. č. E KN 1127/2, kat. územie Banská Bystrica, ktorému
po zameraní GP odpovedá parc. č. C KN 2586/1. Pozemok je zapísaný vo vlastníctve
žiadateľov. Súhlas k územnému konaniu podmienili zámenou citovaného pozemku za
pozemok parc. č. C KN 1022/2 v kat. území Podlavice, ktorý užívajú na základe nájomnej
zmluvy.
Skutočnosť, že pozemok parc. č. C KN 1022/2, na ktorom je oplotenie, vstupný koridor
a časť predzáhradky rodinného domu, nie je vo vlastníctve žiadateľov, ale je zapísaný vo
vlastníctve Mesta Banská Bystrica, zistila rodina Sliackych v súvislosti s rekonštrukciou
rodinného domu. Rodinný dom dostali od štátu v roku 1978 v rámci výmeny za
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v terajšom areáli Rooseveltovej nemocnice.
V zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení navrhujeme spôsob
prevodu podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa formou
zámennej zmluvy.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča spôsob prevodu nehnuteľnosti ako prípad hodný
osobitného zreteľa schváliť na MsZ 21.06.2011.

Návrh na uznesenie

B 1.1/SPÔSOB PREVODU NEHNUTEĽNOSTI
Volebné obvody č. 2 a č. 1
Pozemok
parc. č. C KN 1022/2 – zastavané plochy o výmere 92 m2
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271
do vlastníctva Pavel Sliacky v 1/2 a Milana Sliackeho v 1/2

Kat. územie

Podlavice
Podľa § 9a ods. 8 písm. e) ako
prípad hodný osobitného zreteľa
formou zámennej zmluvy.

za
parc.č. C KN 2586/1 – orná pôda o výmere 106 m²
z vlastníctva Pavla Sliackeho v 1/2 a Milana Sliackeho v 1/2
do vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271

Spôsob prevodu

Banská
Bystrica

Dôvodová správa

B 1.2/ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ - pozemkov
Volebné obvody č. 2 a č.1
Žiadateľ:
Pozemok:

Pavel Sliacky v 1/2
Milan Sliacky v 1/2

novovytvorená parc. č. C KN 1022/2 – zastavané plochy o výmere 92 m²,
zameraná v geometrickom pláne č. 31628826-27/2011
Kat. územie: Podlavice (ul. Pestovateľská)
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271
Účel:
Zosúladenie právneho a užívateľského vzťahu. Pozemok je oplotený a užívaný
žiadateľom ako prístup a časť predzáhradky k rodinnému dvoru.

za

Pozemok:

novovytvorená parc. č. C KN 2586/1 – orná pôda o výmere 106 m²,
zameraná v geometrickom pláne č. 31628826-28/2011
Kat. územie: Banská Bystrica (ul. Tajovského)
z vlastníctva Pavla Sliackeho v podiele 1/2 a Milana Sliackeho v podiele 1/2
Účel:
Pozemok je dotknutý stavbou „Chodník do Podlavíc II. etapa UMB-Jedľová
ulica Banská Bystrica“
Cena:

Cena pozemku parc.č. C KN 1022/2 je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica
21,58 eur za m², čo pri celkovej výmere 92 m2 predstavuje sumu 1 985,- eur.
Cena pozemku parc.č. C KN 2586/1 je podľa Cenovej mapy Mesta Banská Bystrica
15,93 eur za m², čo pri celkovej výmere106 m2 predstavuje sumu 1 689,- eur.

Navrhovaná cena: Finančné vyrovnanie v prospech Mesta Banská Bystrica
vo výške 296,- eur.
Zdôvodnenie prevodu:
Spôsob prevodu nehnuteľností bol schválený v bode B 1.1.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča prevod pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa
pre žiadateľov schváliť na MsZ 21.06.2011.
Prevod nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

B 1.2/ ZÁMENA NEHNUTEĽNOSTÍ – pozemkov
Volebné obvody č. 2 a č. 1
Žiadateľ

Pozemok

Kat. územie

parc. č. C KN 1022/2 – zastavané plochy o výmere 92 m²
Podlavice
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica, IČO 00313271

Pavel Sliacky v 1/2
Milan Sliacky v 1/2

za
parc.č. C KN C KN 2586/1 – orná pôda o výmere 106 m²
Banská
z vlastníctva Pavla Sliackeho v podiele 1/2 a Milana
Bystrica
Sliackeho v podiele 1/2

Cena

S finančným
vyrovnaním v
prospech Mesta
Banská Bystrica
296,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 1/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Pozemok:

Emília Kožičková a Jozef Pokuta

parc. č. C KN 1302/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m²,
parc.č. C KN 1429/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 31 m²,
spolu o výmere 91 m²
Kat. územie: Podlavice (Pod Dúbravou)
Účel:
pozemky sú využívané ako záhrada a prístup k rodinnému domu
Stanovisko komisií MsÚ:
Odbor výstavby a životného prostredia z územného hľadiska nájom odporúča.
Komisia MsZ pre ÚR zo dňa 03.05.2011 odpredaj odporučila pod bodom 4g).
Cena:
0,15 eur/m², minimálne 17,- eur ročne
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú

Navrhovaná cena:

17,- eur ročne

Zdôvodnenie nájmu:
Nájom pozemkov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Banská Bystrica – Čl. 7, ods. 7.5.1. f) záhrady. Pozemky tvoria vnútorný priestor
oplotenej existujúcej záhrady s prístupom k rodinného domu situovanom na parcele č. C KN
1306, s.č. 2654 vo vlastníctve žiadateľov. Citované nehnuteľnosti užívala na základe
nájomnej zmluvy aj predchádzajúca vlastníčka rodinného domu.
Zdôvodnenie ceny:
Cena pozemku sa určuje podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica bodu 7.5.2. f) 17,- eur ročne.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 1/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ

Emília Kožičková
Jozef Pokuta

pozemok

Kat.
územie

parc. č. C KN 1302/3 – zastavané plochy a
nádvoria o výmere 60 m²,
parc. č. C KN 1429/3 – zastavané plochy a Podlavice
nádvoria o výmere 31 m²
na dobu neurčitú

Cena

17,- €/ročne

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 2/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ:
Stavba:

MUDr. Marie Balážová, Riečka č. 203, Banská Bystrica, IČO 31904807

časť budovy ZŠ Gaštanová 12, s.č. 6463 na pozemku parc.č. 1527/130, 1. poschodie,
nebytové priestory spolu o výmere 58 m²
Kat. územie: Podlavice ( Gaštanová 12 )
Účel:
Stomatologická ambulancia
Cena :
Nájomné platné do 30.06.2011 vo výške 16,60 eur/m²/rok
(pri celkovej prenajatej ploche o výmere 58 m² predstavuje 962,80 € ročne)
Doba nájmu: nájom na dobu určitú – 3 roky

Navrhovaná cena : 26,- eur/m²/rok bez poskytnutých služieb
Zdôvodnenie nájmu :
Nájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica – Čl.7, odst. 7.4.1. písm. a) stavby (časti stavieb) slúžiace
poskytovateľom sociálnych, školských, zdravotníckych a iných verejnoprospešných služieb.
Nájomca využíva predmet nájmu (nebytové priestory) na poskytovanie lekárskej starostlivosti v
odbore stomatológia dlhodobo – nepretžite od roku 1996, pričom zdravotnícke služby sú prioritne
poskytované žiakom a zamestnancom školy. V prípade výskytu úrazov resp. nevoľností žiakov
školy poskytne prvú pomoc.
Zdôvodnenie ceny :
MUDr. Marie Balážová má prenajaté uvedené nebytové priestory na základe dodatku č. 3 zo
dňa 30.12.2010 k zmluve o nájme nebytových priestorov vo výške 962,80 € ročne bez
poskytnutých služieb (elektrika, voda, teplo, odvoz odpadu). Výška nového nájomného
vychádza z doteraz platného nájomného navýšeného o priemernú mieru inflácie na výšku
nájomného, za akú sa v danom čase a mieste prenechávajú do nájmu porovnateľné nebytové
priestory. Na základe žiadosti MUDr. Marie Balážovej o predĺženie, resp. uzatvorenie novej
nájomnej zmluvy navrhujeme uzatvoriť novú nájomnú zmluvu na dobu 3 rokov. Nájomné
sa v súčastnosti v podobných priestoroch pohybuje od 25,- eur/ m²/rok do 30,- eur/ m²/rok.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 2/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ

Stavba

časť budovy ZŠ Gaštanová 12 na 1. poschodí, s.č. 6463
MUDr. Marie Balážová , na
pozemku parc. č. 1527/130, nebytové priestory spolu o
Riečka 203, Banská Bystrica,
IČO: 31904807

výmere 58 m²
na dobu 3 rokov

Kat.
územie
Podlavice

Cena
26,- €/m²/rok
bez
poskytnutých
služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 3/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2

Jana Vaneková, Limbová 17, Banská Bystrica, IČO : 44 102 941
Nebytové priestory na II. nadzemnom podlaží v KD Podlavice, Jaseňova ul. č. 1, súp.
č. 2781, situované na pozemku parc.č. C KN 1169/2, o celkovej rozlohe 8,5 m²
Kat. územie: Podlavice
Účel:
Relaxačný salón (klasické masáže, lymfomasáže, pedikúra)
Cena :
Nájomné sa v súčastnosti v miestnej lokalite pohybuje od 11,- eur/m²/rok do 40,eur/m²/rok v závislosti od vybavenia priestorov.
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú
Žiadateľ:
Stavba:

Navrhovaná cena : 33,- eur/m²/rok bez poskytnutých služieb
Zdôvodnenie nájmu :
Nájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica – Čl. 7, odst. 7.4.1. písm. c) časti stavieb o rozlohe menšej ako 50
m2. Žiadateľ má v budove KD Podlavice prenajaté dve miestnosti o výmere 35,7 m², ktoré
bezprostredne susedia s miestnosťou, o ktorú má žiadateľ záujem. Naviac do požadovanej
miestnosti je prístup len cez nebytové priestory, ktoré má žiadateľ už v prenájme. Možnosť využiť
voľnú miestnosť na prenájom pre žiadateľa bola konzultovaná aj s predsedom OZ Podlavice, ktoré
pôvodne uvažovalo o využívaní miestnosti pre svoje aktivity, z dôvodu čoho boli priestory do
dnešného dňa nevyužívané.
Zdôvodnenie ceny :
Výška nájomného sa v mieste v súčastnosti pohybuje od 11,- eur do 40,- eur, a to v
závislosti na kvalite a vybavenosti nebytových priestorov charakteru kancelárie, ambulancie
a poskytovaných služieb. Navrhovaná cena 33,- eur za m² je zhodná s výškou nájomného za
m² dvoch susediacich miestností v prenájme žiadateľa, ktorá bola schválená Mestským
zastupiteľstvom v decembri 2010. V navrhovanej cene nájmu nie sú zahrnuté platby za
dodávku elektriky, vodné, stočné, zrážkové vody, odvoz smetí, prípadne iné služby. Na
základe uvedených skutočností navrhujeme prenajať kanceláriu dodatkom k uzatvorenej
nájomnej zmluve č.1462/2010/OEM-ESM.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 3/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ

Stavba

Jana VANEKOVÁ, Nebytové priestory na II. nadzemnom podlaží v KD
Limbova 17,
Banská Bystrica,
IČO: 44 102 941

Kat. územie

Podlavice, Jaseňova ul. č. 1, súp. č. 2781, situované na
Podlavice
pozemku parc.č. C KN 1169/2, o celkovej rozlohe 8,5 m²
na dobu neurčitú

Cena
33,- €/m²/rok
bez
poskytnutých
služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 4/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ:
Stavba:

Cyril Hrčák

Časť budovy – pavilónu „D“ v budove bývalej ZŠ Magurská 16 v Banskej Bystrici nebytové priestory (chodba) o výmere 25,8 m² na pozemku parcela č. KN 2495/24
Kat. územie: Sásová (Magurská ul.)
Účel:
sklad
Cena :
Nájomné u dvoch súčasných nájomcov – stolárska a zámočnícka dielňa je 11,- a 13,eur za m²
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú

Navrhovaná cena :

10,- eur/m²/rok bez poskytnutých služieb

Zdôvodnenie nájmu :
Nájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica – Čl.7, odst. 7.4.1. písm. c) časti stavieb o rozlohe menšej ako 50
m2. Jedná sa o nevyužívanú časť chodby, ktorú si žiadateľ uzatvorí mrežou vyrobenou na vlastné
náklady. Priestor chce žiadateľ využiť na uskladnenie materiálu.
Zdôvodnenie ceny :
V tejto časti pavilónu sú prenechané nebytové priestory slúžiace ako stolárska a zámočnícka dieľňa
za 11,00 €/m²/rok a 13,00 €/m²/rok . Keďže v tomto prípade sa jedná o nevyužívanú časť chodby
bez elektriky a vody, ktorú si žiadateľ navyše sám uzatvorí mrežou navrhujeme nájomné vo výške
10,00 €/m²/rok bez poskytnutých služieb. Nájomnú zmluvu navrhujeme uzatvoriť na dobu
neurčitú.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 4/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 7
Žiadateľ

Cyril Hrčák

Stavba
Časť budovy – Pavilón „D“, Magurská 16, Banská Bystrica,
s.č. 6407 na pozemku C KN 2495/24 o výmere 25,8m²
na dobu neurčitú

Kat. územie
Sásová

Cena
10,- €/m²/rok
bez
poskytnutých
služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 5/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Stavba:

PaedDr. Zuzana Kišiková, Internátna 28, Banská Bystrica, IČO: 32024312

časť budovy ZŠ Moskovská 2, súp.č. 2332, situovanej na pozemkoch parc. č. C KN
2151/17, 2151/28, 2151/29, 2151/30, 2151/32, 2151/68, pavilón „G 2“ - nebytové
priestory o výmere 49,00 m²
Kat. územie: Radvaň
Účel:
Agentúra A - Z – výučba cudzích jazykov
Cena :
Nájomné platné do 30.06.2011 vo výške 17,00 eur /m²/rok. Cena nájmu po zvýšení
o 15% za užívanie spoločných priestorov bola 19,55 eur. V cene nájmu nie je
zahrnuté upratovanie prenajatej plochy, teplo, voda a elektrická energia.
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú

Navrhovaná cena :

23,- eur /m²/rok bez poskytnutých služieb

Zdôvodnenie nájmu :
Predmetom nájmu nebytových priestorov je prevádzkovanie súkromnej jazykovej školy - Agentúry
A - Z. Súkromná jazyková škola poskytuje prevažne žiakom našej školy službu v oblasti
vzdelávania – skvalitnenie jazykových zručností vo vyučovaní cudzích jazykov.
Nájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica – Čl.7, odst. 7.4.1. písm. a) časti stavieb slúžiace poskytovateľom
sociálnych, školských, zdravotníckych a iných verejnoprospešných služieb.
Zdôvodnenie ceny :
PaedDr. Zuzana Kišiková, má prenajaté uvedené nebytové priestory na základe uzatvorenej
zmluvy o nájme nebytových priestorov od 01.05.2005 na dobu určitú. Každý rok bola k
aktuálnemu školskému roku uzatvorená nová zmluva o nájme nebytových priestorov za
účelom zabezpečiť službu v oblasti vzdelávania – výučba cudzích jazykov v súkromnej škole
Agentúra A - Z. Cena nájomného za nebytové priestory bola 17,- eur /m²/rok. Cena nájmu sa
zvyšovala o 15% za užívanie spoločných priestorov. Cena spolu bola 19,55 eur. Poplatky za teplo,
vodu a elektrickú energiu boli vyčíslené podľa aktuálnych cien. Cena poplatku vychádza
z poskytovanej vzdelávacej služby – výučba cudzích jazykov.
Na základe žiadosti PaedDr. Zuzany Kišikovej o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy
o nájme nebytových priestorov navrhujeme uzatvoriť novú nájomnú zmluvu o nebytových
priestorov na dobu neurčitú vo výške 23,- eur/m²/rok. Poplatky za teplo, vodu a elektrickú
energiu budú vyčíslené podľa aktuálnych cien v kalkulačnom liste. Nájomca bude
oslobodený od mesačného poplatku v mesiacoch júl a august v kalendárnom roku z dôvodu
hlavných prázdnin, t.z. uzavretia školy.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 5/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ

Stavba

Kat.
územie

časť budovy ZŠ Moskovská 2, súp.č. 2332, situovanej

PaedDr. Zuzana Kišiková, na pozemkoch parc.č. C KN 2151/17, 2151/28, 2151/29,
Internátna 28, Banská Bystrica,
IČO: 32024312

2151/30, 2151/32, 2151/68, pavilón „G 2“ - nebytové Radvaň
priestory o výmere 49,00 m²
na dobu neurčitú

Cena
23,- €/m²/rok
bez
poskytnutých
služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 6/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Stavba:

Mgr. Lucia Filipová, THK 3, Banská Bystrica, IČO: 43233996

časť budovy ZŠ Moskovská 2, súp.č. 2332, situovanej na pozemkoch parc. č. C KN
2151/17, 2151/28, 2151/29, 2151/30, 2151/32, 2151/68, pavilón „C 3“ - nebytové
priestory o výmere 44,30 m²
Kat. územie: Radvaň
Účel:
School of english excellence – výučba anglického jazyka
Cena :
Nájomné platné do 30.06.2011 vo výške 17,00 eur /m²/rok. Cena nájmu po zvýšení
o 15% za užívanie spoločných priestorov bola 19,55 eur. V cene nájmu nie je
zahrnuté upratovanie prenajatej plochy, teplo, voda a elektrická energia.
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú

Navrhovaná cena :

23,- eur /m²/rok bez poskytnutých služieb

Zdôvodnenie nájmu :
Predmetom nájmu nebytových priestorov je prevádzkovanie súkromnej jazykovej školy - School of
english excellence. Súkromná jazyková škola poskytuje prevažne žiakom našej školy službu
v oblasti vzdelávania – skvalitnenie jazykových zručností vo vyučovaní anglického jazyka.
Nájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica – Čl.7, odst. 7.4.1. písm. a) časti stavieb slúžiace poskytovateľom
sociálnych, školských, zdravotníckych a iných verejnoprospešných služieb.
Zdôvodnenie ceny :
Mgr. Lucia Filipová, má prenajaté uvedené nebytové priestory na základe uzatvorenej
zmluvy o nájme nebytových priestorov od 01.09.2007 na dobu určitú. Každý rok bola k
aktuálnemu školskému roku uzatvorená nová zmluva o nájme nebytových priestorov za
účelom zabezpečiť službu v oblasti vzdelávania – výučba anglického jazyka v súkromnej School of
english excellence. Cena nájomného za nebytové priestory bola 17,- eur /m²/rok. Cena nájmu sa
zvyšovala o 15% za užívanie spoločných priestorov. Cena spolu bola 19,55 eur. Poplatky za teplo,
vodu a elektrickú energiu boli vyčíslené podľa aktuálnych cien. Cena poplatku vychádza
z poskytovanej vzdelávacej služby pre rodičov a žiakov školy. Do výbavy prenajatých priestorov
Mgr. Filipová investovala vlastné finančné prostriedky.
Na základe žiadosti Mgr. Lucii Filipovej o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy o nájme
nebytových priestorov navrhujeme uzatvoriť novú nájomnú zmluvu o nebytových priestorov
na dobu neurčitú vo výške 23,- eur /m²/rok. Poplatky za teplo, vodu a elektrickú energiu
budú vyčíslené podľa aktuálnych cien v kalkulačnom liste. Nájomca bude oslobodený od
mesačného poplatku v mesiacoch júl a august v kalendárnom roku z dôvodu hlavných
prázdnin, t.z. uzavretia školy.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 6/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ

Stavba

Kat.
územie

časť budovy ZŠ Moskovská 2, súp.č. 2332, situovanej na

Mgr. Lucia Filipová, pozemkoch parc.č. C KN 2151/17, 2151/28, 2151/29, 2151/30,

THK 3, Banská Bystrica, 2151/32, 2151/68, pavilón „C 3“ - nebytové priestory o výmere Radvaň
44,30 m²
IČO: 43233996
na dobu neurčitú

Cena
23,- €/m²/rok
bez
poskytnutých
služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 7/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Stavba:

Zuzana Babečková, Podlavická cesta 12, Banská Bystrica, IČO: 43502687

časť budovy ZŠ Moskovská 2, súp.č. 2332, situovanej na pozemkoch parc. č. C KN
2151/17, 2151/28, 2151/29, 2151/30, 2151/32, 2151/68, pavilón „D“- nebytové
priestory o výmere 31 m²
Kat. územie: Radvaň
Účel:
občerstvenie pre žiakov a zamestnancov školy - bufet
Cena :
Nájomné platné do 30.06.2011 vo výške 7,- eur/m²/rok. V cene nájmu nie je zahrnuté
upratovanie prenajatej plochy, teplo, voda a elektrická energia.
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú

Navrhovaná cena :

15, - eur /m²/rok bez poskytnutých služieb

Zdôvodnenie nájmu :
Predmetom nájmu nebytových priestorov je prevádzkovanie bufetu pre žiakov a zamestnancov
školy za účelom zabezpečenia občerstvenia (desiat), pitného režimu nealkoholickými
a bezkofeínovými nápojmi, mliečnych výrobkov a ovocia.
Nájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Banská Bystrica – Čl.7, odst.7.4.1. písm.a) časti stavieb slúžiace poskytovateľom
sociálnych, školských, zdravotníckych a iných verejnoprospešných služieb.
Zdôvodnenie ceny :
Pani Zuzana Babečková má prenajaté uvedené nebytové priestory na základe uzatvorenej
zmluvy o nájme nebytových priestorov od 01.03.2007 na dobu určitú. Každý rok bola
k 02.09. aktuálneho školského roka uzatvorená nová zmluva o nájme nebytových priestorov
za účelom zabezpečenia občerstvenia (desiaty, mliečne výrobky) a pitný režim nealkoholických
a bezkofeínových nápojov pre žiakov a zamestnancov školy. Cena nájomného za nebytové priestory
bola 7,- eur /m²/rok. Poplatky za teplo, vodu a elektrickú energiu boli vyčíslené podľa aktuálnych
cien. Nízky poplatok vychádzal zo služby pre rodičov, žiakov a zamestnancov školy. Do výbavy
prenajatých priestorov p. Babečková investovala vlastné finančné prostriedky. Nájomné sa v
súčastnosti v podobných priestoroch pohybuje vo výške cca 20,- eur/ m²/rok.
Na základe žiadosti p. Zuzany Babečkovej o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy o nájme
nebytových priestorov navrhujeme uzatvoriť novú nájomnú zmluvu o nebytových priestorov na
dobu neurčitú vo výške 15,- eur /m²/rok. Poplatky za teplo, vodu a elektrickú energiu budú
vyčíslené podľa aktuálnych cien v kalkulačnom liste. Nájomca bude oslobodený od mesačného
poplatku v mesiacoch júl a august z dôvodu hlavných prázdnin, t.z. uzavretia školy.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 7/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ

Stavba

budovy ZŠ Moskovská 2, súp.č. 2332, situovanej na
Zuzana Babečková, časť
pozemkoch parc.č. C KN 2151/17, 2151/28, 2151/29, 2151/30,
Podlavická cesta 12
Banská Bystrica
IČO: 43502687

Kat. územie

2151/32, 2151/68, pavilón „D“- nebytové priestory o výmere Radvaň
31 m²
na dobu neurčitú

Cena
15,- €/m²/rok
bez
poskytnutých
služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 8/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Stavba:

Anton Kovaľ, Tulská 19, Banská Bystrica, IČO: 10837477

časť budovy ZŠ Moskovská 2, súp.č. 2332, situovanej na pozemkoch parc. č. C KN
2151/17, 2151/28, 2151/29, 2151/30, 2151/32, 2151/68, pavilón „CH“- nebytové
priestory o výmere 12 m²
Kat. územie: Radvaň
Účel:
UKT - sklady - uskladnenie materiálu
Cena :
Nájomné platné do 30.06.2011 vo výške 10,- eur/m²/rok. V cene nájmu nebolo
zahrnuté upratovanie prenajatej plochy, teplo, voda a elektrická energia.
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú

Navrhovaná cena :

30,- eur /m²/rok bez poskytnutých služieb

Zdôvodnenie nájmu :
Nájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Banská Bystrica Čl.7, odst. 7.4.1. písm. c) časti stavieb o rozlohe menšej ako
50 m2.
Predmetom nájmu nebytových priestorov je prevádzkovanie uskladnenie materiálu. Nebytové
priestory v časti budovy školskej jedálne (ŠJ) mali v minulosti slúžiť ako skladové priestory. Tieto
priestory sa dlhodobo pre účely školy (ŠJ) nevyužívali z dôvodu, že ŠJ má k dispozícii ešte dve
podlažia aj so skladovými priestormi. Pán Anton Kovaľ si podal žiadosť o prenájom nebytových
priestorov, na základe čoho s ním bola uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú od 01.02.2010
do 30.06.2011.
Zdôvodnenie ceny :
Cena nájomného za nebytové priestory bola 10,- eur /m²/rok. Na základe žiadosti p. Antona
Kovaľa o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov navrhujeme
uzatvoriť novú nájomnú zmluvu o nebytových priestorov na dobu neurčitú vo výške 30,eur /m²/rok. Poplatky za teplo, vodu a elektrickú energiu nebudú vyčíslené z dôvodu, že
priestor slúži ako sklad. Cena je zvýšená z dôvodu podnikateľskej činnosti, ktorá nesúvisí so
školstvom. V priestore je vybavenie školy (regále, stoličky, stoly), ktoré p. Kovaľ využíva
k svojej podnikateľskej činnosti a za ktoré v minulosti neplatil. Príležitostne priestor
využíva aj ako pracovňu a spotrebuje elektrickú energiu na vŕtanie elektrickou vŕtačkou a na
ohrev vzduchu v miestnosti elektrickým radiátorom. Z tohto dôvodu po vzájomnej dohode
sme sa rozhodli zvýšiť cenu nájmu. Nájomné sa v súčastnosti v podobných priestoroch
pohybuje od 10,- eur/ m²/rok do 20,- eur/ m²/rok.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 8/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ

Stavba

Kat.
územie

časť budovy ZŠ Moskovská 2, súp.č. 2332, situovanej na
pozemkoch parc.č. C KN 2151/17, 2151/28, 2151/29,
Tulská 19, Banská Bystrica, 2151/30, 2151/32, 2151/68, pavilón „CH“ - nebytové Radvaň
priestory o výmere 12 m²
IČO: 10837477
na dobu neurčitú

Anton Kovaľ,

Cena
30,- €/m²/rok
bez
poskytnutých
služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 9/ PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Základná škola, Moskovská 2, Banská Bystrica v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Mesta Banská Bystrica zverejnilo zámer prenajať priamym nájmom nehnuteľný
majetok – nebytové priestory nachádzajúce sa v zadnej časti pavilónu CH (školská kuchyňa,
sklady) na I. nadzemnom podlaží objektu Základnej školy, Moskovská 2, Banská Bystrica.
Obsah zverejnenia:
Nehnuteľnosť:
Kat. územie:
Účel:
Doba nájmu:
Cena:

Volebný obvod č. 6
nebytové priestory nachádzajúce sa v zadnej časti pavilónu CH (školská
kuchyňa, sklady) na I. nadzemnom podlaží objektu Základnej školy,
Moskovská 2, Banská Bystrica o celkovej výmere 30,50 m²
Radvaň
služby pre občanov – kozmetický salón
na dobu neurčitú
minimálna cena 30,- eur/m²/rok bez poskytovaných služieb

Zámer bol zverejnený v regionálnej tlači, na internetovej stránke, na úradnej tabuli mesta,
na web stránke školy v aktualitách, na vchodových dverách do budovy školy a pri vchode do
telocvične po dobu 17 kalendárnych dní od 02.05.2011 do 18.05.2011.
Požiadavka na obsah cenovej ponuky : - identifikačné údaje
- predmet nájmu
- účel využitia nebytových priestorov
- ponúkaná výška nájomného za 1m²/rok bez služieb
- čestné vyhlásenia
Návrhy v stanovenej lehote predložili:

1.Žiadateľ: Tatiana Gergelyová - EXTRAVAGANZZA, Tulská 113, Banská Bystrica,
IČO 45241180
Účel:
Služby zákazníkom – kozmetický salón
Navrhovaná cena: 35,- eur/m²/ ročne bez služieb
Podmienky zverejnenia splnené.

Odporúčame schváliť ponuku žiadateľa :
Tatiana Gergelyová - EXTRAVAGANZZA, Tulská 113, Banská Bystrica v cene 35,- eur
ročne bez poskytovaných služieb
Zdôvodnenie:
ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica sa k januáru 2011 uvoľnili nebytové priestory, a preto
ponúkla nebytové priestory do prenájmu. Ponuka oslovila jedného uchádzača, ktorí doručil
škole do stanoveného termínu ponuku. Kritériom úspešného uchádzača bola najvyššia cena.
Úspešným uchádzačom sa stala pani Tatiana Gergelyová. Nebytové priestory si na vlastné
náklady sprevádzkuje, aby od 01.06.2011 (prípadne 01.07.2011) mohla v menovaných
priestoroch otvoriť kadernícky salón. Cena 35,- eur /m²/rok je uvádzaná bez elektriky, vodného,
stočného, zrážkovej vody, tepla a odvozu smetí, tieto sumy budú vypočítané v kalkulačnom liste.
Navrhujeme uzatvoriť nájomnú zmluvu na dobu neurčitú.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Návrh na uznesenie

C 9/ PRIAMY NÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ

Stavba

Tatiana Gergelyová - Časť pavilónu CH (školská kuchyňa, sklady) na I.
EXTRAVAGANZZA , nadzemnom podlaží ZŠ Moskovská 2, súp.č. 2332, situovanej
Tulská 113,
Banská Bystrica
IČO 45241180

Kat.
územie

na pozemku parc. č. 2151/17, 2151/28, 2151/29, 2151/30, Radvaň
2151/32, 2151/68, nebytové priestory o výmere 30,50 m²
na dobu neurčitú

Cena

35,- €/m² /rok
bez služieb

Dôvodová správa

C 10/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ:

Ing. Igor Patráš - Trendwood-twd, Kremnička 5, Banská Bystrica,

IČO: 32015224
Nebytové priestory nachádzajúce sa v areáli bývalej „Centrálnej výrobne jedál“
Kremnička č.5, súp.č. 2738, situované na parcelách č. 285/2 (budova) o výmere
1 494 m², 285/6 (trafostanica) o výmere 100 m², 285/8 (príjazdová cesta), 285/1
(okolie trafostanice) a 285/30 (dvor) zapísané na LV č.159. Nebytové priestory –
užitková plocha (predajňa, sklady a kancelárie) majú rozlohu 1.079,33 m²
Kat. územie: Kremnička
Účel:
kancelárske, obchodné a skladové priestory
Cena :
v súčastnosti platí nájomca 22 465,64 eur ročne bez poskytovaných služieb
(20,80 eur/m²/rok)
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú

Stavba:

Navrhovaná cena :

24 000,- eur ročne bez poskytnutých služieb
(22,23 eur/m²/rok)

Zdôvodnenie nájmu :
Nájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica – Čl.7, odst. 7.4.1. písm. b) stavby (časti stavieb), u ktorých bola
ukončená doba nájmu a nájomca má záujem o jej predĺženie (napr. z dôvodu vložených investícií do
majetku mesta).
O prenájom nebytových priestorov v areáli bývalej „Centrálnej výrobne jedál“ požiadal Ing. Igor
Patráš, Trendwood - twd, ktorý je nájomcom uvedených nebytových priestorov od roku 2001 a
ktorému v septembri 2011 končí nájomná zmluva uzatvorená na dobu určitú a ktorý chce v
prenajatých priestoroch naďalej prevádzkovať predaj remeselníckych potrieb, materiálov na výrobu
nábytku, okien, dverí a celého sortimentu potrieb pre domácnosť. Počas trvania nájmu nájomca na
vlastné náklady (cca 90 000,- eur) kompletne zrekonštruoval a prestaval bývalú „centrálnu výrobňu
jedál“ na moderné obchodné centrum. Vzhľadom k tomu, že odpisovanie vložených investícií ktoré
odpisuje nájomca je dlhšie ako súčasne platná nájomná zmluva, môže nájomca v prípade ukončenia
nájmu v zmysle platnej nájomnej zmluvy požadovať uhradenie neodpísanej čiastky vložených
investícií. Nájomca postupne odkúpil priľahlé pozemky a postavil na nich výrobné a skladové haly,
ktoré tvoria s predajňou súvislý celok. Svoje povinnosti nájomcu si žiadateľ plní v súlade so
zmluvne dohodnutými podmienkami a nemá voči mestu žiadne záväzky.
Zdôvodnenie ceny :
Navrhovaná cena za prenájom nebytových priestorov zodpovedá súčasným cenám prenájmu
v danej lokalite, pričom je prihliadané aj na výšku vlastných investícií vložených nájomcom
do zhodnotenia majetku mesta. V navrhovanej cene nájmu nie sú zahrnuté platby za
dodávku elektriky, vodné, stočné, zrážkové vody, tepla a TÚV, odvoz smetí, náklady spojené
s údržbou prístupovej cesty a pozemkov okolo areálu, prípadne iné služby. Nájomnú zmluvu
navrhujeme uzatvoriť na dobu neurčitú.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 neodporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 10/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ

Ing. Igor Patráš Trendwood - twd
Kremnička č.5,
Banská Bystrica,
IČO:32015224

Stavba

Kat. územie

Nebytové priestory nachádzajúce sa v areáli bývalej „Centrálnej
výrobne jedál“ Kremnička č.5, súp.č. 2738, situované na
parcelách č. 285/2 (budova) o výmere 1 494 m², 285/6
(trafostanica) o výmere 100 m², 285/8 (príjazdová cesta), 285/1 Kremnička
(okolie trafostanice) a 285/30 (dvor), užitková plocha (predajňa,
sklady a kancelárie) majú rozlohu 1 079,33 m²
na dobu neurčitú

Cena
24 000,- €
ročne bez
poskytnutých
služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 11 /NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Stavba:

Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o. Banská Bystrica – Denné
centrum Divadla z Pasáže, n.o., Lazovná 21, Banská Bystrica, IČO : 45023441

časť budovy na Lazovnej ulici č. 21/252, situovaná na pozemku parcelné č. C KN
1803 a parc.č. C KN 1802/1, obe zapísané na LV č. 4073, o výmere 76 m²
Kat. územie: Banská Bystrica
Účel:
poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám odkázaným na pomoc inej
fyzickej osobe ambulantnou formou
Cena :
platná v súčasnosti – nájom je vo výške 0,- € / ročne bez služieb spojených s nájmom
Doba nájmu: na dobu určitú od 1.7.2011 do 21.2.2020

Navrhovaná cena :

8,30 eur/m²/rok bez poskytnutých služieb
(630,8 eur/rok)

Zdôvodnenie nájmu :
Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže, n.o. - Denné centrum Divadla z Pasáže n.o. Lazovná 21,
Banská Bystrica má prenajatú časť budovy na základe Zmluvy o nájme a podnájme
nebytových priestorov zo dňa 30.4.2010 na dobu určitú do 21.2.2020. Na základe úpravy
nájomných vzťahov (úhrada za nájom priestorov) navrhujeme uzatvoriť dodatok k zmluve o
nájme a podnájme na dobu určitú od 1.7.2011 do 21.2.2020.
Nájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica z 25.8.2009 – Čl. 7, odst. 7.4.1. časti stavieb hodné osobitného
zreteľa, časti stavieb slúžiace poskytovateľom sociálnych, školských, zdravotníckych a iných
verejnoprospešných služieb, u ktorých nájomca má záujem o predĺženie doby nájmu. Nájomca má
uvedené nebytové priestory v podnájme od 1.5.2010.
Zdôvodnenie ceny :
Nájom za užívanie nebytových priestorov predstavuje výšku 8,30 € za 1 m².
V navrhovanej cene nájmu nie sú zahrnuté platby za dodávku elektriny, vodné, stočné, za
dodávku tepla a TÚV.
Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o. zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb a
sociálnu, psychologickú, pedagogickú a právnu asistenciu sociálne vylúčeným skupinám
obyvateľstva za účelom integrácie do spoločenského života.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 11/NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ

Stavba

Kat.
územie

Denné centrum Divadla Časť budovy na Lazovnej ulici č. 21, súpisné č. 252
situovanej na pozemku parc.č. C KN 1803 a parc.č. C
Banská
z Pasáže, n.o.
KN 1802/1, obe zapísané na LV č. 4073, katastr.
Lazovná 21, Banská Bystrica
IČO: 45 023 441

územie Banská Bystrica o výmere 76 m²
na dobu určitú od 1.7.2011 do 21.2.2020

Bystrica

Cena

8,30 € / m² / rok
bez poskytnutých
služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 12/NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Stavba:
Kat. územie:
Účel:
Cena :
Doba nájmu:

COR centrum n.o., sídlo Tulská 38, Banská Bystrica, IČO 31908837
časť dvojpodlažného objektu súp.č. 5986 situovaného na pozemku parc.č. C KN 2059/5,
z ktorého využívajú prízemnú časť rozlohe 507,74 m²
Radvaň
poskytovanie služieb resocializačného zariadenia, n.o.
Nájomné platné v súčastnosti je vo výške 1,- euro ročne
na dobu určitú na 5 rokov od 1.7.2011 do 1.7.2016

Navrhovaná cena :

8,30 eur/m²/rok (4 214,24 eur ročne)

Zdôvodnenie nájmu :
V objekte Tulská 38, bolo v roku 1998 zriadené Sociálno – charitatívne centrum „Prístav“, ktoré slúži
pre dve mimovládne organizácie poskytujúce verejne prospešné služby (COR centrum, n.o. a SČK).
Žiadateľ má uzatvorenú zmluvu o výpožičke č. 666/2007/SO-SP, ktorej platnosť je stanovená Dodatkom č. 2
zo dňa 04.11.2009, do 31.12.2010. Aktuálne je v platnosti do 30.06.2011 Zmluva o nájme č. 1507/2010/OSV
– SKI, zo dňa 22.12.2010. COR centrum, n.o. v objekte poskytuje resocializačné služby pre drogovo závislé
osoby, ktoré prechádzajú procesom resocializácie. Sú to osoby, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť a to
formou odbornej psychologickej, terapeutickej, lekárskej, právnej, sociálnej pomoci. Klienti uvedeného
zariadenia majú trvalý pobyt mimo Banskej Bystrice a financovanie uvedeného zariadenia v zmysle zákona
č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znp je v kompetencii VUC.
Prenájom priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica – Čl. 7, odst. 7.4.1. písm. a) časti stavieb slúžiace poskytovateľom sociálnych, školských,
zdravotníckych a iných verejnoprospešných služieb. Nájomca mal uvedené priestory vo výpožičke od
1.1.2008.
Mesto poskytovalo objekt na verejnoprospešné účely od roku 1998 – výpožičkou – bezplatne (resp.
1 €). Od 1.1.2009 sa zmenili podmienky poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov, čím boli štátom prerozdelené originálne kompetencie do
pôsobnosti samospráv ( mesta, obce, VÚC). Touto legislatívnou zmenou došlo v značnej miere k
prerozdeleniu kompetencií medzi mestá a VÚC a tým vznikli zvýšené požiadavky finančných prostriedkov
potrebných na poskytovanie sociálnych služieb. V rámci zákona o sociálnych službách si poskytovateľ
a teda aj neverejný poskytovateľ môže požiadať o finančný príspevok na poskytovanie danej služby, ktorý
v rámci ekonomicky oprávnených nákladov (EON) zohľadňuje aj nájom za objekt, v ktorom sa služba
poskytuje. Vzhľadom k uvedenému máme za to, že snahou Mesta nie je poškodzovať poskytovateľov
sociálnych služieb, ale o implementáciu nárokovateľných položiek v rámci nastaveného systému. Táto
filozofia sa dotýka aj služieb a zariadení, ktoré boli zriadené v zmysle zákona č . 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení zmien a doplnkov.
Zdôvodnenie ceny :
Vzhľadom na skutočnosť, že sa v objekte nikdy nestanovovala cena za nájom a nájomca bol aj doteraz
povinný nahlasovať na svoje meno odber energií, vychádzali sme z nájmu obvyklého za prenájom priestorov
v danej lokalite cca 20-70 € za m² podľa účelu využitia. Vzhľadom na skutočnosť, že o tieto služby je
záujem, stanovili sme cenu kvôli aspektu verejnoprospešnosti na 8,3€ za m² ročne (t.j. 41,5% z
minimálnej sumy a 11,8% z maximálnej sumy obvyklej pre prenájom v tejto lokalite), čo
predstavuje sumu 4214,24 € ročne.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle §
9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 12/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ

COR centrum n.o.
IČO 31908837
Tulská 38, BB

Stavba

Kat.
územie

časť dvojpodlažného objektu Tulská 38, súp.č. 5986
situovaného na pozemku parc.č. C KN 2059/5, prízemnú
časť o rozlohe 507,74 m²
Radvaň
na dobu určitú od 1.7.2011 do 1.7.2016

Cena

8,30 €/m2/rok

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 13/NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 5
Žiadateľ:
Stavba:

STADETORE n. o., Slnečná 34, 974 01 Banská Bystrica, IČO 45023158

časť budovy Materskej školy na Slnečnej ulici č. 34/3813, situovaná na pozemku
parcelné č. 1578/1 a č. 1578/2 o výmere 875,4 m²
Kat. územie: Radvaň
Účel:
poskytovanie sociálnej služby a komplexnej starostlivosti pre deti s rôznym
zdravotným znevýhodnením
Cena :
platná v súčasnosti – nájom je vo výške 1,- € / ročne bez služieb spojených s nájmom
Doba nájmu: na dobu určitú od 1.7.2011 do 14.12.2014

Navrhovaná cena :

8,30 eur /m²/rok bez poskytnutých služieb
(7 265,82 eur/ročne)

Zdôvodnenie nájmu :
Stadetore n.o. má prenajatú uvedenú časť budovy na základe Zmluvy č. 715/2008/EMSMM o nájme nebytových priestorov zo dňa 3.12.2008 a jej dodatku č.1 zo dňa 1.1.2009 na
dobu určitú do 14.12.2011. Na základe úpravy nájomných vzťahov (úhrada za nájom
priestorov) navrhujeme uzatvoriť dodatok k zmluve na dobu určitú od 1.7.2011 do
14.12.2014.
Nájom nebytových priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s
majetkom Mesta Banská Bystrica z 25.8.2009 – Čl. 7, odst. 7.4.1. časti stavieb hodné osobitného
zreteľa, časti stavieb slúžiace poskytovateľom sociálnych, školských, zdravotníckych a iných
verejnoprospešných služieb, u ktorých nájomca má záujem o predĺženie doby nájmu. Nájomca má
uvedené nebytové priestory v prenájme od 15.12.2008.
Zdôvodnenie ceny :
Nájom za užívanie nebytových priestorov predstavuje výšku 8,30 € za 1 m².
V navrhovanej cene nájmu nie sú zahrnuté platby za dodávku elektriny, vodné, stočné, za
dodávku tepla a TÚV.
Žiadateľ Stadetore n.o. v rámci poskytovania všeobecne prospešných služieb zabezpečuje
poskytovanie sociálnych služieb a
komplexnú starostlivosť (sociálnu, špeciálnopedagogickú a fyzioterapeutickú) deťom s mentálnym, pohybovým, rečovým, zrakovým,
sluchovým a kombinovaným druhom znevýhodnenia.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľnosti je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v
zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 13/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 5
Žiadateľ

Stavba

Kat.
územie

Cena

STADETORE n.o. Časť budovy MŠ na Slnečnej ulici č. 34, súp. č. 3813, situovanej
IČO45023158
Slnečná 34,
Banská Bystrica

8,30 € / m² / rok
na pozemku parc.č. 1578/1 a parc.č. 1578/2 zapísané na LV č. Banská
bez poskytnutých
1897, nebytové priestory o celkovej výmere 875,4 m²
Bystrica
služieb
na dobu určitú od 1.7..2011 do 14.12.2014

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 14/NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ:
Stavba:
Kat. územie:
Účel:
Cena:
Doba nájmu:

Územný spolok Slovenského červeného kríža, Banská Bystrica, IČO 00416045
dvojpodlažný objekt súp.č. 552 situovaný na pozemku parc.č. o rozlohe 904,74m²,
nachádzajúci sa na ulici Pod Urpínom 6, B. Bystrica
Banská Bystrica
Poskytovanie služieb útulok pre bezdomovcov
Nájomné platné v súčastnosti je vo výške 1,- euro ročne
navrhovaná na dobu určitú na 5 rokov od 01.07.2011 do 31.07.2016

Navrhovaná cena :

8,30 eur/m2/rok (7 509,34 € ročne)

Zdôvodnenie nájmu :
V objekte nachádzajúcom sa na ulici Pod Urpínom 6, od roku 1995 poskytuje sociálne služby Územný
spolok Slovenského Červeného kríža Banská Bystrica ( ďalej len SČK BB). Žiadateľ mal uzatvorenú zmluvu
o výpožičke č. 122/2008/SO-SP, ktorej platnosť bola stanovená Dodatkom č. 2 zo dňa 31.12.2009, do
31.12.2010. Aktuálne je v platnosti do 30.6.2011 Zmluva o nájme č. 1508/2010/OSV – SKI zo dňa
23.12.2010, doplnená Dodatkom č.1 zo dňa 11.3.2011. SČK BB v objekte poskytuje sociálne služby pre
bezdomovcov v rámci siete krízovej intervencie. V tomto objekte sa nachádza útulok Nádej-Šanca, ktorý je
najvyšším v systéme resocializačných zariadení v meste pre bezdomovcov a nachádzajú sa tiež kancelárie
SČK BB. SČK BB poskytuje tieto služby v súčinnosti s Mestom Banská Bystrica od roku 1994. Tieto
cieľové skupiny si vyžadujú osobitnú starostlivosť a to formou cielenej sociálnej pomoci. Poskytovanie
sociálnych služieb v útulku je v zmysle § 81, odst. d), zákona č. 448/2008 Z.z. v znp originálnou
pôsobnosťou VÚC. Okrem toho sa v objekte nachádza Komunitná miestnosť, ktorá je k dispozícii aj pre
iné neziskové organizácie pôsobiace na území Banskej Bystrice, ktoré prejavia záujem o ich využitie
(49,26m²). Prenájom priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Banská Bystrica – Čl. 7, odst. 7.4.1. písm. a) časti stavieb slúžiace poskytovateľom sociálnych, školských,
zdravotníckych a iných verejnoprospešných služieb. Nájomca mal uvedené priestory vo výpožičke od
1.1.1995 do 31.12.2010 a potom do 30.6.2011 Zmluvou o nájme č. 1508/2010/OSV-SKI zo dňa 23.12.2010
a Dodatkom č. 1 zo dňa 11.3.2011.
Mesto poskytovalo objekt na verejnoprospešné účely bezplatne – výpožičkou. Od 1.1.2009 sa
zmenili podmienky poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v znení zmien a doplnkov, čím boli štátom prerozdelené originálne kompetencie do pôsobnosti samospráv (
mesta, obce, VÚC). Touto legislatívnou zmenou došlo v značnej miere k prerozdeleniu kompetencií medzi
mestá a VÚC a tým vznikli zvýšené požiadavky finančných prostriedkov potrebných na poskytovanie
sociálnych služieb. V rámci zákona o sociálnych službách si poskytovateľ a teda aj neverejný poskytovateľ
môže požiadať o finančný príspevok na poskytovanie danej služby, ktorý v rámci ekonomicky oprávnených
nákladov (EON) zohľadňuje aj nájom za objekt, v ktorom sa služba poskytuje. Vzhľadom k uvedenému
máme za to, že zámerom Mesta nie je poškodzovať alebo likvidovať poskytovateľov sociálnych služieb, ale
o uplatňovanie nárokovateľných položiek v rámci nastaveného systému. Táto filozofia sa dotýka aj služieb a
zariadení, ktoré boli zriadené v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele v znení zmien a doplnkov.
Zdôvodnenie ceny :
Vzhľadom na skutočnosť, že sa v objekte nikdy nestanovovala cena za nájom a nájomca bol aj
doteraz povinný nahlasovať na svoje meno odber energií, vychádzali sme z nájmu obvyklého za prenájom
priestorov v danej lokalite cca 20-70 € za m² podľa účelu využitia. Vzhľadom na skutočnosť, že o tieto
služby je záujem, navrhujeme cenu kvôli verejnoprospešnosti na 8,3€ za m² ročne (tj. 41,5% z
minimálnej sumy a 11,8% z maximálnej sumy obvyklej pre prenájom v tejto lokalite), čo
predstavuje sumu 7509,34,- € ročne.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 14/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 3
Žiadateľ

Územný spolok Slovenského
Červeného kríža v BBystrici
IČO 00416045
Pod Urpínom 6,BB

Stavba

Kat. územie

dvojpodlažný objekt súp.č. 552 situovaný na
pozemku
parc.č.
o
rozlohe
904,74m², Banská
nachádzajúci sa na ulici Pod Urpínom 6
Bystrica
na dobu určitú od 1.7.2011 do 31.7.2016

Cena
8,30 €/m2/rok

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 15/NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ:
Stavba:
Kat. územie:
Účel:
Cena:
Doba nájmu:

Územný spolok Slovenského červeného kríža, Banská Bystrica, IČO 00416045
Dvojpodlažný objekt súp.č. 5986 situovaného na pozemku parc.č. C KN 2059/5, z ktorého
využívajú I. nadzemné podlažie o rozlohe 507,74 m²
Radvaň
poskytovanie sociálnych služieb - útulok pre bezdomovcov
Nájomné platné v súčastnosti je vo výške 1,- euro ročne
navrhovaná na dobu určitú na 5 rokov od 1.7.2011 do 1.7.2016

Navrhovaná cena :

8,30 eur/m2/rok (4 214,24 € ročne)

Zdôvodnenie nájmu :
V objekte Tulská 38, bolo v roku 1998 zriadené Sociálno – charitatívne centrum „Prístav“, ktoré slúži
pre dve mimovládne organizácie poskytujúce verejne prospešné služby (COR Centrum a SČK). Jedným
užívateľom je Územný spolok Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici, ktorý má platnú zmluvu do
04/2011 o výpožičke.
ÚzS SČK poskytuje v objekte sociálne služby pre obyvateľov odkázaných na pomoc druhých
v produktívnom veku formou útulku. Poskytovanie sociálnych služieb v útulku je v zmysle § 81, odst. d)
zákona č. 448/2008 Z.z. v znp originálnou pôsobnosťou VÚC.
Prenájom priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica – Čl. 7, odst. 7.4.1. písm. a) časti stavieb slúžiace poskytovateľom sociálnych, školských,
zdravotníckych a iných verejnoprospešných služieb. Nájomca mal uvedené priestory vo výpožičke od
1.1.2008.
Mesto poskytovalo objekt na verejnoprospešné účely od roku 1998 – výpožičkou do 30.4.2011.
Od 1.1.2009 sa zmenili podmienky poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov, čím boli štátom prerozdelené originálne kompetencie do
pôsobnosti samospráv ( mesta, obce, VÚC).Touto legislatívnou zmenou došlo v značnej miere k
prerozdeleniu kompetencií medzi mestá a VÚC a tým vznikli zvýšené požiadavky finančných prostriedkov
potrebných na poskytovanie sociálnych služieb. V rámci zákona o sociálnych službách si poskytovateľ a
teda aj neverejný poskytovateľ môže požiadať o finančný príspevok na poskytovanie danej služby, ktorý v
rámci ekonomicky oprávnených nákladov (EON) zohľadňuje aj nájom za objekt, v ktorom sa služba
poskytuje. Vzhľadom k uvedenému máme za to, že zámerom Mesta nie je poškodzovať alebo likvidovať
poskytovateľov sociálnych služieb, ale o uplatňovanie nárokovateľných položiek v rámci nastaveného
systému. Táto filozofia sa dotýka aj služieb a zariadení, ktoré boli zriadené v zmysle zákona č. 305/2005
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení zmien a doplnkov.
Zdôvodnenie ceny :
Vzhľadom na skutočnosť, že sa v objekte nikdy nestanovovala cena za nájom a nájomca bol aj doteraz
povinný nahlasovať na svoje meno odber energií, vychádzali sme z nájmu obvyklého za prenájom priestorov
v danej lokalite cca 20-70 € za m² podľa účelu využitia. Vzhľadom na skutočnosť, že o tieto služby je
záujem, navrhujeme cenu kvôli verejnoprospešnosti na 8,3€ za m² ročne (tj. 41,5% z minimálnej
sumy a 11,8% z maximálnej sumy obvyklej pre prenájom v tejto lokalite), čo predstavuje sumu
4214,24 € ročne.

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný
osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 15/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 6
Žiadateľ

Stavba

Kat.
územie

Územný spolok Slovenského časť dvojpodlažného objektu Tulská 38, súp.č. 5986
Červeného kríža v B.Bystrici situovaného na pozemku parc.č. C KN 2059/5, I. Radvaň
nadzemné podlažie o rozlohe 507,74 m²
IČO 00416045
Pod Urpínom 6, Banská Bystrica

Cena

8,30 €/m2/rok

na dobu určitú od 1.7.2011 do 1.7.2016

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

C 16/NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ:
Stavba:
Kat. územie:
Účel:
Cena :
Doba nájmu:

Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, B. Bystrica, IČO 37828100
dvojpodlažný objekt súp.č. 725 situovaný na pozemku parc.č. C KN 3374, nebytové
priestory o výmere 250 m², nachádzajúci sa na ulici J. Chalupku 5, Banská Bystrica
Banská Bystrica
poskytovanie služieb Zariadenia pestúnskej starostlivosti
Nájomné platné v súčastnosti je vo výške 1,- euro ročne
navrhovaná na dobu určitú od 1.7.2011 do 30.09.2011

Navrhovaná cena :

1,- euro ročne

Zdôvodnenie nájmu :
V objekte nachádzajúcom sa na ulici Jána Chalupku 5, od roku 2003 poskytuje služby Banskobystrický
samosprávny kraj (BBSK). Žiadateľ má uzatvorenú zmluvu o výpožičke č. CČZ/229/2003, ktorej platnosť je
stanovená Dodatkom č. 1 zo dňa 17.12.2008, do 31.12.2010. Aktuálne je v platnosti do 30.6.2011 Zmluva
o nájme č. 1509/2010/OSV-SKI zo dňa 20.12.2010 za 1 € ročne do 30.06.2011. BBSK v objekte
poskytuje sociálne služby pre deti v krízových situáciách, ktoré sa ocitli v náhradnej rodinnej starostlivosti
v zariadení pestúnskej starostlivosti.. Táto forma sociálnej služby je približovaním sa k rodinnému typu
služieb pre deti, ktoré do domácnosti prichádzajú z DeD a žijú aj na základe rodinných – súrodeneckých
väzieb. Táto služby si vyžadujú osobitnú starostlivosť a to formou odbornej psychologickej, sociálnej a
rodinnej pomoci.
Prenájom priestorov sa uskutočňuje v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská
Bystrica – Čl. 7, odst. 7.4.1. písm. a) časti stavieb slúžiace poskytovateľom sociálnych, školských,
zdravotníckych a iných verejnoprospešných služieb. Nájomca mal uvedené priestory vo výpožičke od
1.1.2003. Po ukončení nájmu 30.09.2011 má Odbor sociálnych vecí – Oddelenie sociálnej a krízovej
intervencie záujem v objekte zriadiť sociálne zariadenie – domov na pol cetse.
Mesto poskytovalo objekt na verejnoprospešné účely bezplatne – výpožičkou. Od 1.1.2009 sa zmenili
podmienky poskytovania sociálnych služieb v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
zmien a doplnkov, čím boli štátom prerozdelené originálne kompetencie do pôsobnosti samospráv ( mesta,
obce, VÚC). Touto legislatívnou zmenou došlo v značnej miere k prerozdeleniu kompetencií medzi mestá a
VÚC a tým vznikli zvýšené požiadavky finančných prostriedkov potrebných na poskytovanie sociálnych
služieb. Na základe záverov pracovného stretnutia medzi zástupcami BBSK a MsÚ dôjde k ukončeniu
sociálnych služieb v tomto type zariadenia a preto sa navrhuje predĺžiť nájomnú zmluvu k 30.09.2011, kým
sa vyriešia záležitosti s ukončením poskytovania sociálnej služby.
Zdôvodnenie ceny :
Vzhľadom na skutočnosť, že sa v objekte nikdy nestanovovala cena za nájom a nájomca bol aj
doteraz povinný nahlasovať na svoje meno odber energií, vychádzali sme z nájmu a na ukončenie
nájomného vzťahu k 30.09.2011 sa navrhuje ponechať cenu nájmu 1 €/ročne.

Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča nájom nehnuteľnosti schváliť na MsZ 21.06.2011.
Nájom nehnuteľností je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle §
9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad
hodný osobitného zreteľa.

Návrh na uznesenie

C 16/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ

Banskobystrický
samosprávny kraj
IČO 37828100
Nám. SNP 23,BB

Stavba

Kat.
územie

dvojpodlažný objekt súp.č. 725 situovaný na pozemku
parc.č. C KN 3374, nebytové priestory o výmere 250 m², Banská
nachádzajúci sa na ulici J. Chalupku 5, Banská Bystrica Bystrica
na dobu určitú od 1.7.2011 do 30.09.2011

Cena

1,- € ročne

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

D 1/ ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 993/2010 zo dňa 9. novembra 2010

B3/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ

Lucia Vladovičová v 1/2
Zuzana Vániová v 1/2

Pozemok

Kat. územie

parc.č. C KN 2075/57 – záhrady o výmere 54 m²
Odpredaj sa schvaľuje s podmienkou, že kupujúce berú Banská
na
vedomie
existenciu
inžinierskych
sietí Bystrica
nachádzajúcich sa na pozemku.

Cena
2 366,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zdôvodnenie:
Zrušenie uznesenia sa predkladá z dôvodu, že nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy, keď žiadateľky
nesúhlasili s výškou schválenej ceny.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča zrušenie uznesenia schváliť na MsZ 21.06.2011.

Návrh na uznesenie

D 1/ ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 993/2010 zo dňa 9. novembra 2010

B3/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI – pozemku
Volebný obvod č. 1
Žiadateľ

Lucia Vladovičová v 1/2
Zuzana Vániová v 1/2

Pozemok

Kat. územie

parc.č. C KN 2075/57 – záhrady o výmere 54 m²
Odpredaj sa schvaľuje s podmienkou, že kupujúce berú Banská
na
vedomie
existenciu
inžinierskych
sietí Bystrica
nachádzajúcich sa na pozemku.

Cena
2 366,- €

Prevod nehnuteľností bol schválený v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

D 2/ ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 58/2011 zo dňa 28. apríla 2011

C5/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ

Martin Polóny

Stavba

Kat.
územie

nebytové priestory v objekte 7D obytného domu Rudohorská
37, Banská Bystrica, s.č. 6743, na pozemku parc. č. C KN
2544/19, 2544/24 a 2544/25 o celkovej rozlohe 19,9 m² na Sásová
dobu neurčitú

Cena

30,-€/m²/rok bez
služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Zdôvodnenie:
Dňa 03.05.2011 bol na základe uznesenia č. 58/2011 zo dňa 28.04.2011 telefonicky vyzvaný
žiadateľ Martin Polóny na podpis nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v
objekte obytného domu na Rudohorskej č. 37 v Banskej Bystrici. Žiadateľ odmietol zmluvu
podpísať s odôvodnením, že si medzičasom (dva mesiace od podania žiadosti) našiel iné
priestory a naše priestory už nepotrebuje. Do dnešného dňa sme však písomné vyjadrenie
neobdržali napriek tomu, že sme o to telefonicky žiadali.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča zrušenie uznesenia schváliť na MsZ 21.06.2011.

Návrh na uznesenie

D 2/ ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 58/2011 zo dňa 28. apríla 2011

C5/ NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ
Volebný obvod č. 2
Žiadateľ

Martin Polóny

Stavba

Kat.
územie

nebytové priestory v objekte 7D obytného domu
Rudohorská 37, Banská Bystrica, s.č. 6743, na pozemku
parc. č. C KN 2544/19, 2544/24 a 2544/25 o celkovej Sásová
rozlohe 19,9 m² na dobu neurčitú

Cena

30,-€/m²/rok
bez služieb

Nájom bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov v zmysle § 9a ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Dôvodová správa

D 3/ ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 903/2010 zo dňa 21. septembra 2010

A 11/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI - pozemku priamym predajom
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ

Peter Gurský

Pozemok

Kat. územie

novovytvorená parc. č. C KN 371 – ostatné plochy o
výmere 396 m²
Odpredaj za zrealizuje za podmienky, že kupujúci Kostiviarska
rešpektuje existenciu inžinierskych sietí.

Cena
15 100,- €

Zdôvodnenie:
Zrušenie uznesenia sa predkladá z dôvodu, že žiadateľ odstúpil od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
Komisia MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú
činnosť zo dňa 31.05.2011 odporúča zrušenie uznesenia schváliť na MsZ 21.06.2011.

Návrh na uznesenie

D 3/ ZRUŠENIE UZNESENIA
Zrušenie uznesenia MsZ č. 993/2010 zo dňa 9. novembra 2010

A 11/ ODPREDAJ NEHNUTEĽNOSTI - pozemku priamym predajom
Volebný obvod č. 4
Žiadateľ

Peter Gurský

Pozemok

Kat. územie

novovytvorená parc. č. C KN 371 – ostatné plochy o
výmere 396 m²
Odpredaj za zrealizuje za podmienky, že kupujúci Kostiviarska
rešpektuje existenciu inžinierskych sietí.

Cena
15 100,- €

